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STAROSTA  REKAPITULUJE 
 

Do konce roku 2012 zbývá 
už jen pár dní. Všichni jsme se 
snažili v tom předvánočním 
shonu udělat ještě, co se udělat 
dá, a do konce roku splnit 
všechny své závazky, abychom 
do toho roku nového šli 
s čistým štítem. 

Na Úřadě městyse je navíc 
právě polovina volebního 
období. Co všechno se povedlo a naopak nepovedlo a co nás čeká 
v druhé polovině období, se dozvíme právě v tomto čísle od 
našeho pana starosty. 

Více na straně č. 7  
 

SLAVNOSTNÍ  ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO  STROMU 

 

V první adventní neděli 2. prosince v 17 
hodin byl na krucemburském náměstí již 
podruhé slavnostně rozsvícen 
vánoční strom.  Při této příležitosti 
pan farář Balewicz strom posvětil a 
vánoční atmosféru doplnily svým 
zpěvem chrámový pěvecký sbor a 
pěvecký sbor GIOCOSO pod 
vedením Marty Rejškové. Starosta 
městyse všechny občany vřele 
přivítal a pronesl velmi pěknou řeč 
o vánočních svátcích. 

Jsme rádi, že na tuto poměrně novou 

tradici přichází 
stále více občanů. 
Letos také poprvé 
při naslouchání 
krásnému zpěvu 
sboru mohli 
ochutnat horkou 

železnohorskou medovinu z učiliště včelařů z Nasavrk. 
Rozsvícení stromu ovládlo ticho a napětí. Po loňských 

problémech s elektrikou každý netrpělivě očekával, zda se 
rozsvítí. Nakonec vše dobře dopadlo a vánoční strom zazářil na 
první pokus.  

Těšíme se na příští rok, kdy plánujeme obohatit vánoční 
strom o další světelné efekty a pro velký zájem přivezeme i více 
medoviny. 

Tomáš Trávníček 
 

MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA 
 

I letošní rok se členové loutkového divadla Oblázek podíleli 
na průběhu mikulášské nadílky v Krucemburku.  

Více na straně č. 3 
 
 



ROZMARY  PODZIMNÍHO  PO ČASÍ 
 

První sníh letos napadl v 
sobotu 27. října. Oproti 
jiným rokům však hned 
neroztál, ale udržel se až do 
konce měsíce: noční teploty 
se pohybovaly pod bodem 
mrazu, 30. října bylo na 
některých místech obce až 
mínus pět stupňů. Na Vše 
svaté a Dušičky se oteplilo 
(přes den bylo 5-7 stupňů), 
avšak foukal silný vítr. 
Počasí poškodilo hlavně květinovou výzdobu na hřbitovech. 

redakce 
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OSVĚTOVÁ  ČINNOST  SJZ 
 

Umělecký odkaz Jana Zrzavého je stále živý. Kulturní 
veřejnost projevuje velký zájem o malířovo dílo a o vše, co 
dokresluje jeho osobnost. Toho si je vědoma Společnost Jana 
Zrzavého (dále jen SJZ) a svou osvětovou činností vychází 
tomuto zájmu vstříc.   

V roce 2010 pořádala SJZ četné kulturní akce v rámci 120. 
výročí malířova narození. Stalo se však, že mnohé z těchto 
kulturních počinů si vysloužily u diváků takový ohlas, že jejich 
reprízy přetrvávají doposud a rovněž do budoucna se nám množí 
další a další požadavky. Jde zejména o scénickou koláž 
„Kouzelník, který uměl namalovat duši“ a o výstavu „Z ilustrační 
tvorby Jana Zrzavého“. 

Naše divadelní představení „Kouzelník, který uměl 
namalovat duši“ se už hrálo celkem čtrnáctkrát (v roce 2010 v 
Krucemburku, v Okrouhlici, v Hlinsku; v roce 2011 ve 
Vodňanech, v Praze, na hradě Lipnici, v Chotěboři, ve Žďáru n. 
S., v Praze-Suchdole, v Sobíňově; v roce 2012 v Prostějově, v 
Hradci Králové, v Havlíčkově Brodě a v Brně).  

Vedle ochotnických herců z Havlíčkobrodska získával 

opakovaně u diváků velký ohlas Kryštof Matula z Krucemburku, 
představitel malého Jeníka. Kryštof však k naší lítosti už z role 
vyrostl. Jeho „derniérou“ bylo letošní podzimní představení 
v Havlíčkově Brodě. Zaučil nám však dalšího malého Jeníka, 
který už úspěšně odehrál svou „premiéru“ v Brně.  

Letos se nám poštěstilo zahrát naše představení uprostřed 
originálů Jana Zrzavého na výstavě, která se konala v Muzeu 
Prostějovska. V této úžasné atmosféře, prodchnuté kouzlem 
obrazů, byly výkony našich ochotnických herců obzvláště 
působivé a získaly si velké sympatie publika.   

Výstava „Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého“, kterou 
pořádala SJZ původně v součinnosti s Knihovnou Národního 
muzea, byla od roku 2007 instalována už na 11 místech (Žďár n. 
S., Knihovna J. Mahena Brno, Vodňany, Jihlava, Krucemburk, 
Praha-Suchdol, Moravská zemská knihovna Brno, Frenštát pod 
Radhoštěm, Hradec Králové, Nový Jičín, Studénka). Zajímavé 
jsou četné zápisy v knize návštěvníků. Objevuje se mezi nimi 
např. zápis rodačky z okolí Krucemburku, jsou tu zápisy studentů 
i dětí a také velmi upřímné vyjádření návštěvníka, který Jana 
Zrzavého dosud neznal a byl jím prostřednictvím naší výstavy 
velmi intenzivně „osloven“. 

Velmi si ceníme 
toho, že existuje 
podrobně zpracovaný 
rodokmen rodu 
Zrzavých.  Letos na 
jaře publikovala v 
Genealogických a 
heraldických listech 
zajímavý článek o 
tomto rodokmenu paní 
Zdeňka Danková z 
Jihlavy, malířova 
příbuzná. Výtvarník J. 
J. Rathsam, člen SJZ, 
tento rodokmen 
krucemburské větve 
rodu Zrzavých 
výtvarně zpracoval. Z. 
Danková a J. Rathsam 
se v září 2012 sešli v 
Krucemburku s 
některými členy rodu 
Zrzavých, aby 

společně promysleli další případnou práci na rodokmenu (např. 
doplnění dobovými fotografiemi apod.). Toto přínosné setkání se 
konalo v prostorách, v nichž v minulosti velmi záslužně na tomto 
rodokmenu pracoval krucemburský rodopisec pan Jan Zrzavý 
(1911-2009).  

I v tomto roce pokračuje dobrá spolupráce SJZ se Základní 
školou Krucemburk. Výtvarná soutěž „Po stopách Jana 
Zrzavého“ se stala už tradicí.  

Další tradicí se stává 
součinnost SJZ s občanským 
sdružením „Za záchranu rodného 
domu Jana Zrzavého v 
Okrouhlici“ při každoroční 
okrouhlické akci se zajímavým 
názvem „Jeníkova špacírka“. 
Herecký vstup čestného člena 
SJZ Stanislava Michka v roli J. 
Zrzavého mezi turisty a cyklisty 
je vždy příjemným osvěžením při 
cestě po krásně zbudované 
Naučné stezce Jana Zrzavého.  



Na letošní výroční členské schůzi schválili členové SJZ 
usnesení směřující k další osvětové činnosti, která by i nadále 
uspokojovala zájem veřejnosti o J. Zrzavého, umělce, jehož dílo 
se stalo nedílnou součástí našeho národního kulturního bohatství. 

Dr. Jitka Měřinská, předsedkyně SJZ 
 

LOUTKOVÉ  DIVADLO  OBLÁZEK 
 

Loutkové divadlo 
Oblázek se v letošním roce 
představilo divákům 
z Krucemburku a širšího 
okolí pohádkovými 
představeními, která 
přilákala nejenom malé 
příznivce. V první polovině 
roku jsme sehráli pohádky 
PEKELNÁ NUDA, JAK MÁMIN MAZÁNEK PŘEMOHL 
DRAKA a PRINCEZNA NA HRÁŠKU, která byla pro 
divadélko premiérovou záležitostí. Na podzim byla odehrána 
pohádka VODNÍKOVA HANIČKA a v polovině prosince jsme 
představili premiérovou pohádku divadla, která nese tajuplný 
název V LESE KOUZELNÉHO DĚDEČKA. 

Všechna letošní představení se těšila velké návštěvnosti, což 
je velkým oceněním a povzbuzením pro další práci členů. Také 
nové kulisy a dvě loutky, získané z řezbářské dílny pana Pytlíka 
z Hluboké u Skutče a pro divadlo finančně zajištěné Městysem 
Krucemburk, jsou velkým a krásným přínosem pro nově 
vznikající scény.  

Věříme, že i v nadcházejícím roce se budeme moci těšit na 
Vás diváky, stávající i nové, a budeme Vám moci zahrát 
pohádková představení, která přinesou takové malé kulturní 
vyžití právě v naší obci. 

Bc. Lucie Pejchlová, DiS., Ing. Dagmar Břeňová 
 

VÍTÁNÍ  OB ČÁNK Ů 
 

Vítání občánků patří v Krucemburku k tradičním oblíbeným 
slavnostním událostem 

V neděli 11. listopadu v obřadní síni městyse Krucemburk 
byli slavnostně 
uvítáni do života 
malí občánci, kteří 
se narodili v roce 
2012: Petr Vybíral, 
Nela Trávníčková, 
Adami Málek, Jan 
Moravec, Eduard 
Rak, Petr a Kateřina 
Čeplovi, Anna 
Svobodová, Ema 
Vašková, Marie 
Břeňová, Adam 
Ležal, Karolína 
Kubíková, Václav 
Mikulecký a Daniela Rázlová. Děti uvítal starosta městyse 
Krucemburk Mgr. Jiří Havlíček společně s dětmi z MŠ 
Krucemburk a dívčím pěveckým sborem. Rodiče dětí přijali 
z rukou starosty finanční dar Městyse Krucemburk pro své děti a 
blahopřání od všech přítomných. 

Jiřina Valecká 
 

MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA 
pokračování ze str. 1 

V úterý 4. prosince nejdříve navštívili v dopoledních 
hodinách mateřskou školku Mikuláš s čertem. Děti měly 
připravené krásné básničky, písničky a stejně jako každý rok 

slíbily Mikulášovi, že si budou uklízet hračky a nebudou 
ubližovat jeden druhému. Ve večerních hodinách následujícího 
dne již i s andělem navštívili mnoho rodin, kde se děti neochotně 
přiznávaly ke svým prohřeškům, ale o to horlivěji slibovaly 
nápravu. Mikuláš jako každoročně předčítal z velké knihy hříchů 
nejen dětské prohřešky, ale uměl děti i pochválit. Čert měl opět 
připraveny pro děti pekelné dukáty a anděl svým úsměvem 
zbavoval děti strachu a dodával jim odvahu k recitaci krásných 
básniček. 

Děkujeme členům divadla Oblázek za udržování této krásné 
tradice.             redakce 
 

Z  DĚNÍ  V  MŠ 
 

Letošní podzim si dal opravdu záležet. Nabídl nám spoustu 
dní plných sluníčka a barev, a 
tak jsme se toulali přírodou, 
obdivovali její krásy a pokaždé 
jsme se vraceli s dary, které nám 
nabídla (houby, žaludy, kaštany, 
barevné listy, suché trávy…). 
Vše jsme potom využili 
v tvořivé podzimní dílně, kde 
pod šikovnýma rukama rodičů a 
jejich dětí vznikal nespočet 
krásných a originálních výtvorů. 

Letos si užil pořádného létání i náš drak „Netopýrák“. Zalétal 
si nejenom na louce u Třech křížů, ale také u rybníka Řeka. 

Barvy z pestrého podzimu si odskočily také k nám do 
školičky, a to na den s barvičkou červenou, hnědou a šedou. 

Divadlo Úsměv nám přivezlo pohádky – Koblížek na cestách, 
Kašpárkovy dopravní značky, O neposlušných kůzlátkách a 
Cukrářka Barborka. Na filmové pohádky jsme si zašli do kina. 

Ke svátečnímu vítání nových občánků přispěla skupinka dětí 
s pásmem veselých básniček. 

Jednoho dne se ve školce objevila netradiční návštěva. Do 
třídy se přihnali pejsci ze sdružení Kamarád z Bílku a ti jsou 
vycvičeni k tomu, aby pomáhali nemocným lidem. Také nás ale 
pobavili akrobatickými kousky (aportovali, probíhali tunelem, 
odpinkávali balonky). 

Přijali jsme pozvání od MUDr. Hany Kohlové k návštěvě 
v její ordinaci, kde se děti seznámily nejen s jejím vybavením a 
správným čištěním zubů, ale zároveň byla provedena preventivní 
prohlídka chrupu. 

Na konci října se děti fotografovaly. Zdařilé snímky navozují 
atmosféru blížících se Vánoc. S menšími, někdo i s většími 



obavami očekával příchod Mikuláše, čerta a anděla, proto jsme se 
snažili naučit veselou básničku – jen jestli se bude líbit?! Líbila 
se. Mikuláš poté pochválil, někomu domluvil, ale pro všechny 
měl sladké překvapení. Uf, dopadlo to výborně. 

A teď s chutí do práce, ať podaří se Vánoce. Čeká nás velké 
zdobení, pečení, chystání přáníček a ozdobiček. S malým dárkem 
nezapomeneme ani na babičky v domě s PS a všechny ty, kteří 
naší školce pomáhají. Druhý týden v prosinci jsme společně 
s rodiči pracovali na vánoční dílničce. Nejkrásnějším dnem v MŠ 
je Štědrý den se slavnostní tabulí, obědem, nazdobenými 
stromečky a spoustou dárečků. 

Krásné Vánoce přejeme i Vám všem. 
   kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ 

 

ZPRÁVY  Z  NAŠÍ  ZŠ 
 

Práce ve škole se hned od začátku školního roku rozjela 
naplno, žáci opakovali učivo z předchozích ročníků a prvňáčci si 
pomalu zvykali na novou etapu ve svém životě. Nyní již umějí 
slabiky, číslice, spoustu nových písní a říkadel. Naši deváťáci 
naopak řeší, kterou střední školu si vybrat. Proběhla již celá řada 

soutěží a olympiád, kulturních i vzdělávacích akcí. Ve škole byl 
zároveň dokončen projekt Snížení energetické náročnosti 
vnějšího pláště ZŠ, v jehož rámci byla vyměněna okna a dveře, 
byla opravena střecha nad tělocvičnou a celá budova byla 
zateplena a má novou fasádu. Setkání u příležitosti dokončení 
rekonstrukce ZŠ se zúčastnil místopředseda Senátu Petr Pithart, 
představitelé ÚM a zástupci firem. Krátké vystoupení při této 
příležitosti připravili právě naši nejmenší žáci. 

Pro žáky 1.–3. třídy se uskutečnila knihovnická lekce 
v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou. Děti se 
učily, jak zacházet s knihami. I žáci 4. a 5. ročníku navštívili 
knihovnu, kde pro ně byla připravena beseda s názvem Slavný 
Čech a slavná Švédka. Jednalo se o dva známé spisovatele – 
Josefa Ladu a Astrid Lindgrenovou. Děti znaly jejich díla a u 
ukázek z nich se dobře bavily. Další kulturní akcí pro první 
stupeň byla návštěva Východočeského divadla v Pardubicích. 
Pohádka o Honzovi poučila, ale i pobavila.  V listopadu se naši 
prvňáčci vydali do místního kina na představení s názvem 
Čarodějné pohádky. Ani žáci druhého stupně nepřišli zkrátka, 
místo divadla se vypravili do Prahy, kde navštívili ČT a 
Barrandov. Prohlídky studií je zajímaly a nepohrdli ani vyhlídkou 
na Prahu z Petřínské rozhledny. Každoročně naši školu navštíví 
bývalý pan ředitel Václav Janda, který poutavě vypráví žákům 
osudy Krucemburku za války, ale i pověsti a další příběhy z okolí 
Krucemburku. Tentokrát navštívil hned třídy dvě – třetí 
a devátou. Žáci devátého ročníku byli zapojeni do projektu 
Příběhy bezpráví a po filmu České děti jim beseda jen dokreslila 
situaci dětí ve válce a po roce 1948. Žáci 5. a 6. ročníku se 

vypravili na exkurzi do Brna, zde navštívili Planetárium na Kraví 
hoře a Anthropos. Od začátku října do konce listopadu probíhal 
plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku, všichni zvládli techniku 
plavání na výbornou. 

Výstava dětských výtvarných prací „Po stopách Jana 
Zrzavého“ byla instalována v prostorách ZŠ koncem listopadu a 
návštěvníci ji mohou zhlédnout do konce dubna 2013.  

Žáci 2. stupně se v měsíci říjnu v rámci hodin matematiky a 
informatiky zapojili do projektu Minisčítání 2012. Měli tak 
možnost zábavnou formou porozumět principům statistiky. 

Testy SCIO pod názvem Stonožka 2012 probíhaly pro 9. třídu 
v listopadu. Žáci zpracovávali test z matematiky, českého jazyka, 
anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. 
S podrobnými výsledky hodnocení budou seznámeni před 
pololetním vysvědčením. 

Gepard je projekt zaměřený do oblasti práce s informacemi, 
tj. na „informační gramotnost“. Informační gramotnost je 
nesmírně důležitým prvkem vzdělání a její role rapidně posiluje. 
Žáci 5. a 9. třídy, pro které byl projekt určen, si vyzkoušeli, zda 
umějí s informacemi správně zacházet, dokážou vybrat jen ty 
potřebné, věrohodné, objektivní a umějí je efektivně využít pro 
běžné situace i pro řešení pracovních – nebo školních – úkolů.  

Pro žáky 8. ročníku byla připravena beseda s pracovnicí 
neziskové organizace FOKUS Hlinsko na téma duševní zdraví. 
Beseda s názvem „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ se konala 
v sedmé třídě. Lektorka se zaměřila na prevenci rizik spojených 
s užíváním alkoholu. Studenti Filozofické fakulty z Hradce 
Králové vytvořili novou originální verzi učebnice výchovy 
k občanství, zajímavé metody práce si vyzkoušeli se žáky 2. 
stupně. Žáci 9. ročníku se zúčastnili Burzy středních škol 
v Havlíčkové Brodě.  

Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do Přírodovědného klokana, 
řešili otázky z matematiky, fyziky, zeměpisu, biologie a 
všeobecných znalostí. První místo obsadila Martina Harvánková, 
druhé Miloš Losenický a třetí místo Tomáš Ležal. Další soutěží 
pro tyto ročníky byla Olympiáda z českého jazyka, která se 
skládala z jazykové a slohové části. Nejlépe uspěla Kateřina 
Špilková z 9. třídy, která bude školu reprezentovat v okresním 
kole. Školní kolo dějepisné soutěže Mladý historik bylo 
zaměřené na pranostiky a křesťanství. S otázkami si nejlépe 
poradil Jan Čermák z 8. třídy. Do Logické olympiády 2012 se 
zapojili žáci 1. i 2. stupně. Absolvovali nominační kolo a ze 
všech krajů ČR bylo vybráno 50 nejlepších žáků z každé 
kategorie, kteří postoupili do krajského kola. V kraji Vysočina se 
uskutečnilo krajské kolo v Havlíčkově Brodě. Z naší školy se 
nejlépe dařilo Veronice Harvánkové ze 4. třídy, která obsadila 
pěkné 19. místo. Pro všechny žáky školy byla připravena 



Ochrana člověka za mimořádných událostí: žáci se dozvěděli o 
živelných pohromách a chování při nich. Začátkem prosince 
proběhlo školní kolo soutěže v mluveném projevu Mladý 
Demosthenes. Pro žáky 1. stupně proběhla tradiční mikulášská 
nadílka. 

Nesmíme zapomenout ani na sportovní soutěže, kterých se 
uskutečnila celá řada. Nejprve to bylo fotbalové utkání Coca–
Cola Cupu na Starém Ransku, kde naši hoši sehráli utkání se ZŠ 
Ždírec nad Doubravou, vyhráli 2:0 a postoupili do dalšího kola. 
Přátelské florbalové utkání chlapců 6. a 7. třídy proběhlo ve 
Ždírci nad Doubravou. Hoši se velmi snažili, ale nakonec 
prohráli těsným výsledkem 27:30. Vše si vynahradili 
v okrskovém kole v Chotěboři, kde v silné konkurenci obsadili 1. 
místo, postoupili do okresního kola, které proběhlo v Havlíčkově 
Brodě. Zde se umístili na krásném 5. místě. I chlapci 8. a 9. třídy 
se zapojili do florbalových zápasů. Zúčastnili se okrskového kola 
v Chotěboři, vyhráli a postoupili do okresního kola. Nesmíme 

zapomenout na děvčata, která 
též sehrála několik 
florbalových klání. Nejprve 
to bylo přátelské utkání se 
Ždírcem nad Doubravou. 
V okresním kole žákyně 6. a 
7. ročníku v Havlíčkově 
Brodě odsadily velmi pěkné 
7. místo. Dívky 8. a 9. 
ročníku se zúčastnily 

okrskového kola v Chotěboři, obsadily 2. místo a postoupily do 
okresního kola.  

V letošním školním roce probíhá soutěž Ekohraní, nadále 
pokračuje sběr starého papíru a znovu se škola zapojila do sběru 
pomerančové a citronové kůry.  

V tomto adventním čase, kdy se všichni těší na klidné prožití 
svátků vánočních, bychom chtěli i my popřát všem čtenářům a 
příznivcům časopisu Domov příjemné prožití Vánoc, hodně 
pohody, klidu a úspěchů v novém roce. 

kolektiv zaměstnanců ZŠ Krucemburk 
 

VYHODNOCENÍ  SOUT ĚŽE   
PO  STOPÁCH  JANA  ZRZAVÉHO 

 

Od poloviny listopadu jsou v ZŠ v 
Krucemburku vystaveny obrázky 
poslané do 8. ročníku výtvarné soutěže 
pro žáky ZŠ Po stopách Jana Zrzavého. 
26. listopadu proběhlo vyhodnocení 
vystavených prací. Zaslaly je ZŠ z 
Okrouhlice, Havlíčkovy Borové, 
Vojnova Městce, Sobíňova, Oudoleně a 
Krucemburk. 

Hodnocení se ujala paní Jana 
Zabloudilová, malířka a učitelka ze ZUŠ 

ve Žďáru nad Sázavou, a člen Společnosti Jana Zrzavého malíř 
Jan Jiří Rathsam. Porotce nejvíce zaujaly obrázky k Jeníkovým 
pohádkám. Tyto obrázky se dětem velice povedly, proto byla 
udělena dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa. Vedle Jeníkových 
pohádek byla dalším tématem Rodná zem nebo rodná Vysočina a 
třetí téma Co mě zaujalo 
o prázdninách. Tam 
byly hodnoceny i práce 
starších žáků. 

Děkujeme 
vyučujícím výtvarné 
výchovy, že svoje žáky 
motivují k výtvarné 
činnosti, že vybírají 

další způsoby vyjádření určených témat. Děkujeme také ZŠ 
Krucemburk za organizování soutěže a za vystavení soutěžních 
prací. Nadále také platí pozvání do Okrouhlice k procházce po 
stezce s názvem Jeníkova špacírka, která vede přes Krásnou Horu 
a  Lipnici nad Sázavou zpět do Okrouhlice. Tato trasa by také 
mohla být tématem pro další ročník výtvarné soutěže. 
Téma Jeníkovy pohádky 
1. Lucie Belatková   2. tř.  Oudoleň                                                     
1. Natálie Kroková  3. tř.  Okrouhlice 
2. Zuzana Málková      2. tř.  Krucemburk                                                               
2. Diana Nejedlá           5. tř.  Oudoleň 
3. Berenika Coufalová 1. tř.  Krucemburk                                                                 
3. Nikola Elerová         5. tř.  Krucemburk                                                 
Čestná uznání 
Agathe Geffroy     3. tř.  Vojnův Městec                                                        
Tereza Vlachová   2. tř.  Vojnův Městec                                                            
Téma Rodná zem nebo rodná Vysočina 
mladší školní věk                  
1. Kristýna Smejkalová  3. tř.  Havlíčkova Borová                     
2. Aneta Havlíčková  3. tř.  Vojnův Městec 
3. Aneta Jiráková        1. tř.  Havlíčkova Borová 
starší školní věk                    
1. místo neuděleno                                                                                 
2. Michaela Macháčková  7. tř.  Krucemburk 
3. Kryštof Balek       7. tř.  Krucemburk                                                         
Téma Co mě zaujalo o prázdninách                                                                                             
mladší školní věk               
1. Luboš Balcar            3. tř.  Havlíčkova Borová                              
2. Barbora Střípková    3. tř.  Sobíňov 
3. Radim Solnička        3. tř.  Havlíčkova Borová                                                           
starší školní věk                  
1. Aneta Josková          7. tř.  Krucemburk                                     
2. Iveta Holasová         7. tř.  Krucemburk 
3. Andrea Kazdová      7. tř.  Krucemburk  

 
 

PŘEDVÁNOČNÍ 
A  VÁNOČNÍ  ČINNOST  POBOČKY 

ZUŠ  V  KRUCEMBURKU 
 

 

Příprava na Vánoce v Základní umělecké škole začíná vždy 
velmi brzy na podzim, abychom mohli zpestřit prožívání 
adventní a později vánoční doby svým zpěvem a hraním. První 
adventní koncert Giocosa se uskutečnil v předvečer první 
adventní neděle v sobotu 1. prosince, a to v krásně vánočně 
vyzdobeném hotelu na Třech studních. Obecenstvo, které 
zaplnilo hotel do posledního místa, vytvořilo velmi příjemnou 
atmosféru a dobře se nám vystupovalo.  

Následující neděli 2. prosince měly dívky z pěveckého sboru 
Giocoso opět plnou zpěvu – odpoledne zpívání u stromečku na 
náměstí v Chotěboři a v podvečer rozsvěcování vánočního 
stromečku v Krucemburku. 

13. a 14. prosince se konala v ZUŠ vánoční výstava prací 

Berenka Coufalová 1.tř. ZŠ 

Nikola Elerová 5.tř. ZŠ 



žáků výtvarného oddělení – adventních věnečků a různých 
vánočních dekorací. Výstavu zahájili nejmenší zpěváci 
(přípravka) vánočními koledami a potom se vydali za obyvateli 
domu s PS, aby i jim přinesli radost z vánočního muzicírování. 
V neděli 16.  prosince se konal další adventní koncert Giocosa, 
tentokrát v sále OÚ na Slavíkově. 

Na pondělí 17. prosince jsme připravili vánoční dárek pro děti 
z prvního stupně ZŠ – koncert Děti dětem. Další vánoční 
vystoupení proběhlo v kině ve Ždírci nad Doubravou v úterý 18. 
prosince v odpoledních hodinách a večer v 18 hodin vánoční 
vystoupení v ZUŠ Krucemburk. 

20. prosince čekají pěvecký sbor Giocoso hned dva koncerty 
ve Žďáru nad Sázavou: první pro obyvatele Domova klidného 
stáří a druhý pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. 

Ve výčtu vánočních akcí jsem se dostala ke dvěma 
koncertům, které jsou výsledkem spolupráce ZUŠ a Chrámového 
pěveckého sboru; ráda bych Vás na ně pozvala. Bude to koncert 
26.  prosince v 17 hodin – tentokrát v sokolovně v Krucemburku. 
Na programu budou známé koledy v úpravě J. Steckera a 
scénická úprava České mše vánoční Jana Jakuba Ryby – Hej 
mistře. Na jevišti ožijí postavy Kuby, Ferdy, Janka a pasáčků, 
kteří se vydají k jesličkám zjistit, co se vlastně přihodilo, proč je 
noc jiná než všechny ostatní, proč se všichni radují, andělé 
sestupují z nebe na zem a radostně zpívají. Koncert se bude 
opakovat v sobotu 29.  prosince v sokolovně ve Vojnově Městci. 

ZUŠ a chrámový pěvecký sbor přejí všem spoluobčanům 
radostné a klidné prožití vánočních svátků, plné krásné hudby. 

                                                              Marta Rejšková 
  

POLICIE  ČR  INFORMUJE 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás 
seznámila s některými 
případy trestné činnosti, 
k nimž došlo v průběhu 
září až listopadu 2012 v 
teritoriu obvodního 

oddělení PČR Chotěboř.  
Krádeže vloupáním 

Neznámý pachatel ve Ždírci nad 
Doubravou u čerpací stanice Benzina 
využil vhodného okamžiku, kdy 
poškozený prováděl opravu a revizi 
tankovacího stojanu na LPG, a ze 
zaparkovaného a uzamčeného vozidla zn. 
Citroen Berlingo mu po překonání zámku 
dveří odcizil pánskou peněženku, která 
byla uložena v přihrádce dveří řidiče. S 
peněženkou odcizil osobní doklady, 
platební kartu a finanční hotovost 19.000 
Kč. Dále z podlahy před sedadlem 
spolujezdce odcizil černou textilní brašnu 
s notebookem včetně napájecího adaptéru 
s USB adaptérem na bezdrátové připojení 
k internetu. Poškozenému způsobil škodu 
ve výši 22.150 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 14 hodin 
dne 9. 9. do 6.35 hodin 10. 9. vnikl na 
volně přístupný pozemek areálu 
společnosti Havlíčkova Borová 
zemědělská a.s., středisko Oudoleň, a zde 
nezjištěným předmětem rozlomil zámek 
FAB uzamčených vchodových dveří do 
hlavní budovy kanceláří. Pak vnikl po 
schodech do patra budovy, zde rozlomil 
zámek uzamčených dveří kanceláře a 
vnikl dovnitř. Zde vypáčil příruční 
pokladnu, z níž odcizil finanční hotovost 
5.200 Kč. U vedlejší kanceláře rozlomil 
vložku FAB u vstupních dveří, vnikl do 
kanceláře, vypáčil uzamčený trezor, z 
něhož však nic neodcizil. Poškozené 
společnosti způsobil škodu 6.950 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 1. do 15. 
9. v obci Nové Ransko vnikl nezjištěným 
způsobem bez poškození zámku i dveří do 
přilehlého dřevníku u rekreační chaty; 
odtud odcizil motorovou sekačku v 

hodnotě 3.000 Kč.  
Dva muži z Chrudimska – 

devatenáctiletý a pětačtyřicetiletý – 18. 9. 
kolem 17 hodin vnikli za použití násilí 
přes dveře garáže do neobývaného 
rodinného domku v obci Benátky. 
Z domku odcizili starý nábytek a další 
zařízení. Poškozené způsobili škodu ve 
výši 17.500 Kč. 

Neznámý pachatel ve Ždírci nad 
Doubravou v ulici Nádražní vnikl po 
předchozí manipulaci se vzduchovým 
ventilem u zadních dveří do 
zaparkovaného autobusu; prohledal jej a 
odcizil autorádio zn. Sony a práškový 
hasicí přístroj. Poškozené společnosti 
způsobil škodu ve výši 5.500 Kč. 

Neznámý pachatel 5. 10. v době od 
10.30 do 12.50 hodin vnikl neuzamčenou 
brankou na oplocený pozemek u 
rodinného domku v obci Slavětín. Pak 
otevřel neuzamčená garážová vrata a 
prošel garáží ke dveřím vedoucím do 
domku. Dveře odemkl zasunutým klíčem 
v zámku a vnikl do prostor domku. Prošel 
přes chodbu do obývacího pokoje, otevřel 
neuzamčenou skříň s prádlem, zde nalezl 
neuzamčenou dřevěnou dózu, z níž odcizil 
finanční hotovost 21.000 Kč.  

Neznámý pachatel v době od 6 hodin 
8. 10. do 10 hodin 10. 10. ve Ždírci nad 
Doubravou prostříhal oplocení u pneu 
servisu K&H a vnikl dovnitř areálu. Ze 
zaparkovaného odtahového přívěsu 
odmontoval a odcizil hliníkové nájezdy. 
Poškozené společnosti způsobil škodu ve 
výši 20.500 Kč. 

Neznámý pachatel v době od 1.45 do 
1.55 hodin dne 18. 10. rozbil nezjištěným 
předmětem plastovou výplň vchodových 
dveří a vnikl do prodejny v Horním 
Studenci. Zde vše prohledal, odcizil 
cigarety různých značek a ze zásuvky 
pokladny finanční hotovost. Poškozené 
společnosti způsobil škodu 37.000 Kč. 

Neznámý pachatel 6. 11. v době od 
7.25 do 8.05 hodin ve Ždírci nad 
Doubravou na parkovišti za budovou 

Městského úřadu vnikl bez použití násilí 
do osobního motorového vozidla zn. 
Peugeot 406 a odcizil dámskou peněženku 
s dvěma platebními kartami. Dále pak 
rozbil skleněnou výplň okna dveří a vnikl 
do vedle zaparkovaného osobního 
motorového vozidla zn. Peugeot 406. 
Vozidlo prohledal a odcizil dámskou 
kabelku s peněženkou a finanční 
hotovostí, osobními doklady, platební 
kartou i mobilním telefonem zn. Nokia. 
Poškozeným způsobil škodu 5.000 Kč.  

Neznámý pachatel v době od 23.30 
hodin 28. 11. do 8.15 hodin 29. 11. ve 
Ždírci nad Doubravou u Hotelu Filippi 
rozbil kamenem skleněnou výplň okna, 
okno otevřel a vnikl dovnitř. V restauraci 
odcizil cigarety různých značek a alkohol, 
peněženku s finanční hotovostí, doklady i 
platební kartou. Hotel opustil dveřmi, 
které si odemkl klíčem, který byl v zámku 
z vnitřní strany. Poškozeným způsobil 
škodu ve výši 20.104 Kč. 
Krádeže 

Neznámý pachatel ve Ždírci nad 
Doubravou odcizil z kabiny odstaveného a 
neuzamčeného nákladního motorového 
vozidla zn. Ford Transit ledvinku s 
peněženkou a finanční hotovostí, doklady, 
platební karty. Škoda byla způsobena 
řidiči vozidla i firmě HP Tronic Zlín 
v celkové výši 67.063 Kč.  

Neznámý pachatel v době od 14.30 
hodin dne 19. 10. do 7 hodin dne 22. 10. 
vnikl na oplocený pozemek kamenolomu 
Sloupno a odcizil ochranný kryt od bagru 
DH 621. Poškozené firmě Fospol, 
způsobil škodu ve výši 6.500 Kč. 

Neznámý pachatel 12. 11. kolem 10 
hodin odcizil z neuzamčeného 
motorového vozidla zn. VW Passat 
peněženku s finanční hotovostí, platební 
kartu a mobilní telefon zn. Nokia C5. 
Vozidlo bylo odstaveno v objektu 
pneuservisu K+H PNEU Ždírec nad 
Doubravou. Poškozenému způsobil škodu 
ve výši 3.850 Kč.  
 



Podvod  
Dne 15. 10. přišli do Herna-baru "20" 

Campanula na náměstí T. G. Masaryka v 
Chotěboři tři dosud nestanovení muži. Po 
předchozí domluvě si vzájemně rozdělili 
úkoly: jeden se snažil hovorem odvést 
pozornost obsluhující barmanky, další dva 
muži neoprávněným zásahem do 
výherního automatu navolili „vyhrané“ 
částky, a to nejprve ve výši 2.500 Kč a 
potom 15.580 Kč. Tuto finanční hotovost 
jim obsluhující barmanka vyplatila. Před 
jejich odchodem si všimla neoprávněné 
manipulace na výherním automatu, a proto 

vyzvala muže, aby jí byla vyplacená 
finanční hotovost vrácena zpět. To však 
neučinili, dohadovali se s ní, a když se jim 
barmanka pokoušela zabránit v odchodu 
tím, že jim zastoupila cestu a snažila se 
jednoho z nich zadržet, odstrkovali ji a 
dále se ji snažili slovně přinutit, aby od 
tohoto jednání upustila. Na zadržovaného 
muže volali, aby vyndal pistoli a střelil ji 
do hlavy. Barmanka, aniž by nějakou 
zbraň viděla, vědoma si jejich fyzické 
převahy, od dalšího aktivního jednání 
upustila a všichni neznámí pachatelé z 
místa utekli. Svým jednáním způsobili 

hmotnou škodu na vydané finanční 
hotovosti ve výši 18.080 Kč a škodu 
poškozením na výherním automatu zn. 
Kajot. Věc je dále v šetření. 
Požár  

5. 11. od 15.30 hodin do 15.54 hodin 
došlo z dosud neznámých příčin v obci 
Sobíňov, část Hlína, k požáru rodinného 
domku. Ke zranění osob nedošlo. Škoda 
na rodinném domu byla vyčíslena na 
500.000 Kč, uchráněné hodnoty na 
1.000.000 Kč. 

pprap. Marie Perková, vrchní asistent

 

STAROSTA  REKAPITULUJE  
pokračování ze str. 1 

Vážení spoluobčané, 
abych neměl vše tak jednoduché, tak i pan redaktor Roman 
Dopita vypověděl službu a nepoložil mi žádné otázky do tohoto 
čísla zpravodaje DOMOV. Nevím, proč se tak stalo, ale 
pravděpodobně chce vyzkoušet moji erudici a slovní zásobu nebo 
nemá tolik času. Přiznám se, že je pro mě jednodušší odpovídat 
na přesně položené dotazy, protože nemusím tolik přemýšlet nad 
napsaným textem. Dostal jsem od nové krve zastupitelstva, jak 
v některých otázkách minulých zpravodajů bývali zahrnováni 
někteří členové zastupitelského sboru do množiny omlazeného 
zastupitelstva, úkol napsat něco ve stylu rekapitulace toho, co 
jsme již splnili z našich předvolebních slibů a jak si 
představujeme pokračování v další neboli druhé polovině 
volebního období. 

Myslím si, že Vás nebudu unavovat rozsáhlými větami či 
několikanásobně rozvinutými souvětími o obsáhlé agendě 
spojené s činností Úřadu městyse. Každý občan má právo se 
informovat o dění a být informován o své obci. Ve volebním 
období 2010–2014 jsme si po zvolení vytkli cíle, kterých chceme 
dosáhnout, a jaké cesty či způsoby k dosažení plánovaných cílů 
musíme zvolit. Abych předchozí možná krkolomnou větu 
upřesnil, znamená to, že jsme zvolili cestu pokračování v 
podávání žádostí na dotace z Evropské unie rozdělované 
prostřednictvím národních fondů (Státní fond životního prostředí, 
Státní zemědělský a intervenční fond, Státní fond dopravní 
infrastruktury). Ke každé žádosti musí být zpracovaný projekt 
s vydaným stavebním povolením včetně potřebných souhlasů a 
vyjádření příslušných státních úřadů. Pro zlepšení zimní údržby a 
veřejné zeleně jsme nakoupili traktor o výkonu 35 HP, na který 
jsme pořídili nástavby potřebné pro zimní práce – sněhovou 
frézu, sypač; na údržbu veřejné zeleně a lesa – kartáč, stranovou 
mulčovací hlavu, univerzální podvozek s korbovou nástavbou a 
cisternou na 1,8 m3.  Zrealizovali jsme zateplení Mateřské školy 
a Základní školy Krucemburk, byla provedena oprava hřbitovní 
zdi u kostela sv. Mikuláše, na katolickém hřbitově byla 
vybudována nová cesta. V lokalitě Vydrbalka byla ukončena 
plynofikace, dešťová a splašková kanalizace, vodovod a 
elektrorozvody včetně komunikace. Na Starém Ransku jsme 
zrekonstruovali kapličku, byla provedena generální oprava 
komunikace V Aleji okolo Pobočného rybníka. Zde je nutné 
přiznat, že málo jsme se věnovali místní části Hluboká, a to je 
náš dluh pro následující dva roky. Výše uvedené akce představují 
částku 20.883.000 Kč, z čehož získané dotace byly ve výši 
10.738.000 Kč. 

V následujícím období, tj. v letech 2013–2014, 
předpokládáme, že provedeme kompletní rekonstrukci budovy 
čp. 88 ve Starém Ransku – bývalého obecního úřadu včetně 
zateplení, zateplení zdravotního střediska a budovy Úřadu 

městyse, dále vybudujeme sběrný dvůr Krucemburk. Aby 
realizace investičních akcí měly absolutní smysl, zahájí firma 
BIOS, s.r.o., výstavbu bioplynové stanice. V těchto souvislostech 
nesmíme zapomenout na realizaci akce v rámci Svazku obcí 
Podoubraví, kde vznikne projekt s instalací bezdrátového 
rozhlasu pro celý katastr městyse, tj. pro Krucemburk, Staré 
Ransko a Hlubokou. V rámci akce zateplení budovy ÚM 
plánujeme provést úpravu budovy se zřízením bezbariérového 
přístupu do budovy včetně nového sociálního zařízení. 

Doposud stále hovořím o práci a dalších investičních akcích, 
ale lidé jsou živi nejen prací, ale i funkčností obce. Samozřejmě 
chceme a budeme podporovat všechny spolky a sdružení, které 
v městysi existují. Ale je dobré říci, že budeme při podpoře více 
diferencovat prospěšnost a sounáležitost s městysem. Každý má 
právo požádat o podporu, ale nemá na příslušnou podporu nárok. 
Je třeba říci, že ty organizace, které přesouvají svoji kulturní 
činnost mimo obec, musí napřímit svoje požadavky tam, kde 
podle nich hledají svoje opodstatněné činnosti. 

Každý občan prý chce vědět, co dělá starosta dalšího, vyjma 
svých tzv. povinností vyplývajících z jeho funkce. Nevím, co 
mám všechno sdělit, abych nebyl některými lidmi osočen 
z předvolební agitace či vlastní samochvály. Ale myslím, že by 
všichni občané měli vědět, že se již čtyři roky starám o opravu 
kostela sv. Mikuláše včetně komunikace s Ministerstvem kultury 
a o zajišťování potřebných financí (považuji to za svůj úkol). 
Snažíme se připravovat i kulturní akce, ale bohužel ne vždy je 
dostatečná účast. Standartní akce, jako jsou silvestrovský 
ohňostroj, maškarní ples či další akce, nemusím snad ani 
připomínat.  

Bylo mi služebně mladšími zastupiteli vytýkáno, že jsem 
velmi skoupý na sdělení z osobního života. Věřte mi, že se mohu 
pochlubit, protože jsem se již pošesté stal dědou (18. 11. 2012 se 
narodil Šimonek), a to je síla nebo motor (moje děti a děti našich 
spoluobčanů), který mě žene stále dál a dál, přestože mnohdy 
bych s funkcí starosty nejraději praštil. Mnozí pátrají, proč tak 
konám či co všechno za to mám. Skutečnost je velmi prostá. Já 
osobně nechci připustit, aby se z Krucemburku, Starého Ranska a 
Hluboké stala periferie jiné obce. Možná jsem sdělil více, než 
jsem sám chtěl, ale tak to je. 

A teď jsme na konci občanského roku, a jak bylo uvedeno již 
v návětí tohoto článku, rekapitulujeme a hodnotíme odcházející 
rok 2012. 

Vážené paní, vážení pánové, vážená mládeži, vážená děvčata 
a mládenci, vážení spoluobčané, dovoluji si Vám všem jménem 
svým i všech zastupitelů popřát šťastné a veselé svátky vánoční, 
hodně radostí a zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů 
v následujícím roce 2013.  Hlavně Vám všem přeji dobrou mysl, 
optimismus, dobrou náladu, neboť ta i hory přenáší. Přeji Vám 
všem jenom vše dobré. 

    Váš Jiří Havlíček – starosta



 

Cenově výhodné povinné ručení 

Výkon motoru v kW Cena/rok v Kč od 

do 39 1194 

40-45 1376 

46-59 1444 

60-69 1524 

70-79 1622 

nad 80 1809 

 

Ivana Dopitová 
 

Dr. Drbálka 345,  
582 66 Krucemburk 
tel.: 776 701 082 
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Královsky hýčkejte svoje zdraví a krásu! 
 

MASÁŽE – celého těla, lávovými kameny, těhotenské, relaxační, aroma… 

VIZÁŽISTIKA – líčení na plesy, svatby, foto, poradenství, škola líčení… 

OMLAZENÍ – vyhlazení vrásek, zmírnění celulitidy, strií, opětovný nárůst vlasů… 

MĚŘENÍ IMUNITY – neinvazivní patentovanou technologií 

VÝŽIVOVÉ PROGRAMY 

       NABÍDKA SPOLUPRÁCE 
              PŘIPRAVUJEME TÉŽ DÁRKOVÉ POUKAZY. 
                       VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK SE BUDE LÍBIT!!! 
 

Markéta Králová 728 242 385 
kralova.marketa@tiscali.cz 

W W W . M A S A Z E - V I Z A Z I S T I K A . C Z  
 

UPOZORNĚNÍ  
PRO OBČANY 

 

Úřad městyse Krucemburk oznamuje 
občanům, 

že dne 27. a 28. 12. 2012  
bude ÚM uzavřen. 

Dne 31. 12. 2012 bude omezený 
provoz do 14 hodin. 

 

Zajistěte si prosím včas své potřebné. 
 

PLESOVÁ SEZONA 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOKOLOVNA KRUCEMBURK 
26. ledna 2013 Farní ples Krucemburk 
  2. února 2013 Dekora Ždírec n. D. 
  9. února 2013 Městys Krucemburk 
23. února 2013 SDH Ždírec nad Doubravou 
 

SOKOLOVNA VOJN ŮV M ĚSTEC 
12. ledna 2013 Myslivecký ples 
16. února 2013 Staročeský ples 
  2. března 2013 TJ Spartak Staré Ransko 
16. března 2013  Městys Vojnův Městec 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
otevřela 1. října 2012 v Chotěboři nové klientské pracoviště  

na adrese Jiráskova 623 (budova polikliniky).  
Veřejnost může využít služby nového pracoviště dva dny v 

týdnu: 
Pondělí:  8.00 - 11.15, 12.00 -16.00 
Pátek:   8.00 - 11.15, 12.00 -14.00 



INFORMACE  Z  39.  AŽ  42.  ZASEDÁNÍ  RADY  M ĚSTYSE 
 

39. zasedání – 8. 10. 2012 
*RM projednala a schvaluje Smlouvu o 
dílo s firmou AGROTEC, a. s. Zhotovitel 
se zavazuje provést pro objednatele dílo – 
žádost o proplacení a vypracování 
Soupisky způsobilých výdajů – dle 
závazného vzoru, vyhlášeného SZIF 
v rámci dotace k dokoupení malé lesní 
techniky. Cena díla 5.000 Kč + DPH.  
*RM projednala a schvaluje žádost o 
udělení licence pro provozování veřejné 
linkové osobní dopravy na lince 600320 
St. Ransko – Hluboká – Ždírec – Oudoleň 
– Havlíčkova Borová – Přibyslav-Hřiště a 
na lince 600200 Chotěboř – Ždírec nad 
Doubravou – Vojnův Městec – Žďár nad 
Sázavou pro dopravce Veolia Transport 
Východní Čechy, a.s., a žádost dopravce 
ZDAR, a.s., o udělení licence pro 
provozování veřejné linkové osobní 
dopravy na lince 840319 Bystřice nad 
Pernštejnem – Žďár nad Sázavou – Praha. 
*RM projednala žádost Občanského 
sdružení Babybox pro odložené děti – 
STATIM o poskytnutí peněžitého daru 
pro zřízení babyboxu v Havlíčkově 
Brodě. RM schvaluje poskytnutí daru ve 
výši 5.000 Kč. 
*RM projednala zprávu z Vnitřního 
auditu Pečovatelské služby 
Krucemburk . Audit byl proveden 19. 9. 
2012 kontrolní skupinou ve složení: 
předseda – Tomáš Trávníček, člen komise 
– Radka Rudolfová. Na základě 
doporučení ukládá místostarostovi 
zajištění výmalby kuchyňky a jídelny, 
termín do konce prosince 2012. 
*RM projednala žádost o finanční 
příspěvek na podporu činnosti 
cyklistického oddílu in-line bruslení 
CYKLO KLUB OBERBANK ve výši 
30.000 Kč. RM před rozhodnutím 
požaduje doplnění žádosti o počet 
registrovaných členů. Současně ukládá 
místostarostovi do konce listopadu 2012 
předložit RM k projednání počet 
registrovaných sportovců u všech 
sportovních organizací a oddílů. 
*RM projednala a neschvaluje žádost o 
odkoupení části pozemku 1482/1 o 
rozloze cca 140 m² v k.ú. Krucemburk 
z  vlastnictví obce Krucemburk.  
*RM projednala a schvaluje žádost o 
povolení výjimky počtu žáků ve školní 
družině ZŠ Krucemburk pro školní rok 
2012/2013 z počtu 30 na 35 žáků.  
*RM schvaluje návrh složení Komise pro 
otevírání obálek a Hodnotící komise na 
akci Využití obnovitelných zdrojů energie 
– Novostavba Bioplynové stanice 
Krucemburk – Technický dozor investora 
ve složení: Jaroslav Dohnal, Tomáš 
Trávníček, Josef Strašil, Mgr. Jiří 
Havlíček, Jaromír Mifka. Náhradníci: 

Jiřina Moravcová, Luboš Pleskač, Jiří 
Zrzavý, Ludmila Soukupová, Lukáš 
Dohnal. 
*RM projednala vyjádření firmy BeHo, 
spol. s r. o., k žádosti Městyse 
Krucemburk o záměru využití zamýšlené 
koupě pozemku č. 103 LV 1001 v k.ú. 
Staré Ransko o výměře 1734 m² jako 
louku. RM prodej neschvaluje. 
*RM projednala a schvaluje nabídku 
firmy ERMONT , spol. s r. o., Tyršova 
781, 539 01 Hlinsko v Čechách – 
prodloužení plynovodu PE D 63 o 30 m a 
1x STL přípojka D32 – celková délka 5,0 
m. Cena díla 39.370 Kč bez DPH, 47.244 
Kč s DPH. 
40. zasedání – 23. 10. 2012 
*RM projednala žádosti o byt V. S. a L. S. 
Krucemburk – žádosti se nevyhovuje, dále 
pak žádost O. D. Krucemburk a E. S. 
Vojnův Městec – žádosti se nevyhovuje, 
dále pak žádost K. M. Krucemburk – 
žádosti se vyhovuje. RM rozhodla přidělit 
byt v bytovém domě Školní 454 K. M. 
Krucemburk. 
*RM se seznámila s žádostí L. C. a T. M. 
na odkup parcely č. 513/6 v k.ú.  
Krucemburk. RM projednání odložila na 
další jednání z důvodu seznámení se 
situací na příslušné parcele.  
*RM projednala dopis od firmy Renards 
dotační, s.r.o., o efektivní spolupráci při 
administraci dotací. RM bere dopis na 
vědomí. 
*RM projednala a souhlasí s návrhem 
ŘSD ČR na pokácení dřevin rostoucích 
mimo les u silnice I/37 v k.ú. 
Krucemburk.  
*RM projednala a schvaluje žádost firmy 
Montprojekt , projekty H. B, o vyjádření 
k navrhovanému projektu stavby 
„Krucemburk, p. L. M. čp. 125 – vedení 
kabelu nn.“ připojení nové stavební 
parcely na distribuční vedení na pozemku 
č. 57/3 v k.ú. Krucemburk.  
*RM projednala reklamaci od Ředitelství 
silnic a dálnic ČR Správa Jihlava na 
pokles kanalizačních poklopů v silnici I/37 
v obci Krucemburk. RM souhlasí 
s opravou kanalizačních poklopů a 
pověřuje starostu dalším jednáním s ŘSD.  
*RM odložila projednání výroční zprávy 
ZŠ Krucemburk za rok 2011/2012 na 
další jednání, a to po vysvětlení položky 
ostatní provoz.  
*RM projednala návrh změn jízdních 
řádů s platností od 9. 12. 2012. Jedná se o 
spoj č. 600320, který nově zastoupí spoj č. 
602200. RM se změnou souhlasí. 
*RM projednala návrh Zadávací 
dokumentace na akci „Zateplení a 
výměna tepelného zdroje v OÚ Staré 
Ransko“. Veřejná zakázka malého 
rozsahu II. kategorie na stavební práce dle 

zákona 137/2006 Sb. Předběžná cena 2 
miliony bez DPH. RM schvaluje zadávací 
dokumentaci a doporučuje ZM ke 
schválení. Dále RM projednala návrh 
písemné výzvy k podání nabídky a 
k prokázání kvalifikace na akci.  
*RM projednala možnost přípravy na 
akci „Rozšíření katolického hřbitova v 
Krucemburku“ , pověřuje starostu 
přípravou této akce a oslovením Firmy 
Drupos Havlíčkův Brod – zpracování 
projektu. 
41. zasedání – 6. 11. 2012 
*RM projednala návrh na složení 
Inventarizační komise ke kontrole 
majetku za rok 2012. Dále byl projednán 
plán inventur pro rok 2012. RM schvaluje 
členy inventarizační komise ve složení 
Jaromír Mifka – předseda inventarizační 
komise, Jiřina Valecká a Marie Šillerová – 
členové inventarizační komise. RM 
pověřuje Radku Rudolfovou sestavením 
inventarizačních seznamů.  
*RM projednala žádost ZŠ Krucemburk 
na příspěvek na provoz ZŠ na rok 2013 
v celkové výši 1.600.000 Kč. RM 
rozhodla o příspěvek pro rok 2013 
v celkové výši 630.000 Kč. Příspěvek je 
snížen o 970.000 Kč, tj. příspěvek na 
energie. Od 1. 1. 2013 přejdou platby za 
energie na Městys Krucemburk. 
*RM se vrátila k projednání žádosti pana 
L. C. a T. M. bytem Vinička na odkup 
parcely č. 513/6 v k.ú. Krucemburk. RM 
neschvaluje prodej parcely, a to po 
seznámení se situací na příslušné parcele. 
Parcela nevyhovuje ke stavbě garáží. 
*RM projednala návrh Rozpočtového 
opatření č.1/2012 ZŠ Krucemburk. RM 
schvaluje přesun z položky drobný 
dlouhodobý majetek – 23.000 Kč na 
položku vodné 15.000 Kč a počítačový 
materiál 8.000 Kč. Současně ZŠ 
Krucemburk žádá o souhlas s použitím 
rezervního fondu 200.000 Kč na 
vymalování budov.  
*RM projednala žádost na dotaci pro 
Oblastní charitu Červený Kostelec pro 
jejich stacionář. Rozhodla, že v letošním 
roce nebude již poskytovat příspěvky. 
Doporučuje poslat žádost pro příští rok. 
*RM projednala návrh na výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa mzdový/á 
účetní, pokladní/k dle zákona č. 
312/2002 Sb., §4, a souhlasí s vyhlášením. 
Žádosti lze podat do podatelny ÚN.  
*RM  projednala návrh podání žádosti na 
akci „Zjištění možných negativních 
důsledků pozůstatků po hornické činnosti 
na lokalitě Staré Ransko“ do Operačního 
programu životního prostředí a souhlasí 
s podáním žádosti prostřednictvím firmy 
Ekomonitor, Vodní zdroje Ekomonitor, 
spol. s. r. o. Orientační náklady na 



realizaci 4-5 mil. Zdroje žadatele tvoří 10 
% celkových nákladů.  
*RM projednala návrh ceníku 
Pečovatelské služby Krucemburk. Ceník 
bude platný od 1. 1. 2013 
*RM projednala a souhlasí s návrhem 
stavebních úprav budovy čp. 13 
Krucemburk. 
*RM projednala a schválila návrh na 
vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
bytu v DPS. Termín příjmu přihlášek je 
do 20. 11. 2012. 
*RM projednala návrh Fio Banky, a.s, 
Havlíčkův Brod na umístění bankomatu 
do budovy ÚM a souhlasí s umístěním 
venkovního bankomatu. Počet transakcí za 
jeden měsíc 750; v případě neproběhnutí 
těchto transakcí bude dotovat provoz obec 
30 Kč za jednu neuskutečněnou transakci. 
RM pověřuje dalším jednáním 
místostarostu městyse. 
*RM projednala možnost posouzení a 
přípravy na výměny osvětlení v budově 
ZŠ a pověřuje starostu dalším jednáním 
v této záležitosti. 
*Starosta seznámil členy RM s kácením 
stromů u silnice I/37 v úseku mezi 
Krucemburkem a Ždírcem nad 
Doubravou. 
42. zasedání – 20. 11. 2012 
*RM se seznámila se změnou  návrhu 
stavebních úprav budovy čp. 13; 
souhlasí a doporučuje projednat výstavbu 
sociálního zařízení s hygienickou stanicí. 
*RM projednala žádost pana T. D. 
Krucemburk na odprodej parcely č.352/4 
v k.ú. Krucemburk o výměře 280 m2. RM 
s prodejem parcely souhlasí a doporučuje 
ZM ke schválení. 
*RM projednala žádost MŠ Krucemburk 
na uzavření MŠ od 27. do 31. 12. 2012 a 
souhlasí. 
*RM projednala žádost občanů 
Koželužská a Českobratrská o snížení 
rychlosti na max. 30 km/h. RM souhlasí 
a pověřuje starostu osazením značek. 
*RM projednala žádost p. J. Ž., bytem 
Viničky, o umístění do DPS. RM souhlasí 
s přidělením bytu. 
*RM projednala návrh Směnné smlouvy 
mezi Podílnickými obcemi a LDO 

Přibyslav. RM souhlasí a doporučuje ZM 
ke schválení. 
*RM projednala žádost MŠ Krucemburk 
o úpravě rozpočtu 2012 a souhlasí.  
*RM  projednala žádost o příspěvek na 
provoz MŠ na rok 2013. RM rozhodla o 
příspěvek v celkové výši 340.000 Kč. 
Příspěvek je snížen: od 1. 1. 2013 přejdou 
platby za energie na Městys Krucemburk. 
RM schvaluje příspěvek 340.000 Kč na 
rok 2013. 
*RM projednala žádost od Českého 
svazu mariáše na věcné ceny 2.000 Kč 
pro Turnaj v křížovém mariáši o putovní 
pohár, který se bude konat v lednu 2013, a 
schvaluje nákup věcných cen. 
*RM projednala žádosti o umístění 
zařízení od firmy Tlapnet, s.r.o., pro 
příjem internetu na věži Vodafonu. RM 
souhlasí s umístěním za úplatu 12.000 Kč 
+ příslušné DPH za rok. 
*RM projednala žádost k projektu 
„Sociální podnikání ve službách 
především pro mládež, matky, seniory“ 
Bc. M. Z. Krucemburk a souhlasí 
s partnerstvím v projektu; předběžně 
souhlasí s pronájmem obecních prostor, 
např. v budově kina, DPS nebo ZŠ. 
*RM projednala žádost ZŠ o vyhlášení 
ředitelského volna v termínu od 3. do 4. 
1. 2013 z důvodu malování a souhlasí. 
*RM projednala návrh rozpočtu M ěstyse 
Krucemburk na rok 2013. Schvaluje jej 
bez výhrad a doporučuje Finančnímu 
výboru a ZM ke schválení. RM dále 
projednala Rozpočtový výhled na roky 
2014-2017, schvaluje jej bez výhrad a 
doporučuje Finančnímu výboru a ZM ke 
schválení. 
*RM projednala návrh Smlouvy o 
smlouvě budoucí o věcném břemeni na 
pozemek parc. č. 1641/20 v k.ú. 
Krucemburk s panem Z. Š., bytem 
Mikuláše Střely 200, za cenu 0-40 Kč za 1 
m2 a na pozemek parc. č. 1385/13 v k.ú. 
Krucemburk s paní E. H., bytem Na 
Liškově 240 pro projekt „Bezpečné a 
bezbariérové chodníky v Krucemburku“ – 
I etapa. RM schvaluje.  
*RM projednala žádost o bezúplatný 
převod částí pozemků z majetku ŘSD 

Správa Jihlava, parc. č. 1746/1 o výměře 
5 m2, parc. č. 1641/1 o výměře 25 m2+78 
m2+2 m2, vše v k.ú. Krucemburk, pro 
projekt „Bezpečné a bezbariérové 
chodníky v Krucemburku“. RM souhlasí 
*RM projednala žádost o bezúplatný 
převod části pozemku z majetku Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových Praha, odloučené pracoviště 
Havl. Brod, parc.č.1641/21 o  výměře 13 
m2 v k.ú. Krucemburk pro projekt 
„Bezpečné a bezbariérové chodníky 
v Krucemburku“. 
*RM projednala návrh Smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene k části pozemků z majetku Kraje 
Vysočina Jihlava parc. č. 1670 o výměře 
57 m2, parc. č. 1626/5 o výměře 20 m2, 
parc. č. 1634/9  o výměře 2 m2, parc. č. 
148/23 o výměře 19 m2, ½ parc. č. 
1634/12 o výměře 2 m2, vše v k.ú. 
Krucemburk, pro projekt „Bezpečné a 
bezbariérové chodníky v Krucemburku“.  
*RM projednala návrh Smlouvy o 
smlouvě budoucí na pozemek parc. č. 
1641/23 o výměře 32 m2 v k.ú. 
Krucemburk s M. Ch., bytem Kouty 25, 
Hlinsko, a J. Ch., bytem Mikuláše Střely 
193, Krucemburk. RM souhlasí. 
*RM projednala návrh Smlouvy o 
smlouvě budoucí na pozemek parc. č. 
1634/12 o výměře 2 m2 v k.ú. Krucemburk 
se Z. P., bytem Věž 1, a Krajem Vysočina, 
Žižkova 57, Jihlava. 
*RM projednala návrh Smlouvy o 
smlouvě budoucí na pozemek parc. č. 
1641/30 o výměře 36 m2 v k.ú. 
Krucemburk s B. C., Mikuláše Střely 39. 
RM souhlasí a doporučuje ZM ke 
schválení. 
*RM projednala návrh Smlouvy o 
smlouvě budoucí na pozemek parc. č. 
1641/31 o výměře 63 m2 v k.ú. 
Krucemburk s R. S. a H. S., bytem na 
Diouse 133. RM souhlasí a doporučuje 
ZM ke schválení. 
* RM projednala návrh Smlouvy o 
smlouvě budoucí na pozemek parc. č. 
148/6 o výměře 235m2  v k.ú. Krucemburk 
s A. B., bytem Na Diouse 42. RM souhlasí 
a doporučuje ZM ke schválení. 
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12. zasedání – 12. 9. 2012 
*ZM projednalo a schválilo koupi části 
pozemku parc. č. PK 347 o výměře cca 
5.000 m2 za cenu 60 Kč/m2 v k.ú. 
Krucemburk, koupi pozemku části parc. 
č. 1175/2 o výměře cca 675 m2 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 60 Kč/m2, koupi 
pozemku poloviny parc. č. 1634/11 
o výměře 129 m2 a poloviny parc. č. 
1641/26 o výměře 7 m2 v k.ú.  
Krucemburk za cenu 40 Kč/m2, koupi 
pozemku poloviny parc. č. 124/2 

o výměře 132 m2, poloviny parc. č. 1634/2 
o výměře 128 m2, poloviny parc. č. 
1641/27 o výměře 19 m2 v k.ú. 
Krucemburk za cenu 40 Kč/m2. Vše dle 
projektové dokumentace Komplexní 
úpravy veřejného prostranství Na 
Viničkách a zadání GP. 
*ZM projednalo a schválilo převod 
majetku pozemku poloviny parc. č. 1803 
o výměře 163 m2 z majetku České 
republiky do majetku Městyse. 

*ZM projednalo a schválilo směnu nebo 
koupi pozemku poloviny parc. č. 1690/1 
o výměře 634 m2 za cenu 40 Kč/m2.  
*ZM projednalo a schválilo poskytnutí 
zajištění úvěru pro BIOS  Krucemburk, 
s.r.o., na akci „Využití obnovitelných 
zdrojů – Novostavba Bioplynové stanice 
v Krucemburku“ obecními lesy v rozloze 
cca 80 ha. 
*ZM projednalo a schválilo Smlouvu o 
zajištění projektové dokumentace, 
zpracování a administraci projektu na 



akci „Bezpečné a bezbariérové 
chodníky v Krucemburku – I. etapa“ 
s firmou A-SANGEO, a.s., Pečky za cenu 
celkem 277 tisíc Kč bez DPH. 
*ZM projednalo a schválilo Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 29/2011 s firmou 
BW-Stavitelství Holice na akci „Snížení 
energetické náročnosti vnějšího pláště 
Základní školy Krucemburk“ za cenu 
342.713 Kč bez DPH. 
*Starosta poděkoval soutěžícím za 
výbornou reprezentaci v soutěži 
Podoubravský víceboj. Příštím 
organizátorem víceboje bude Krucemburk. 
*ZM projednalo název ulice v nové 
výstavbě na Vydrbalce. Bylo navrženo 

několik názvů nově vznikající ulice: Nad 
Zahradami, Větrná, Slunečná, Na Výsluní. 
ZM schválilo název Větrná. 
*ZM projednalo a schválilo komisi pro 
otevírání obálek a hodnotící komisi na 
akci „Zateplení a výměna zdroje tepla 
v OÚ Staré Ransko“ ve složení: František 
Kujan, Josef Strašil, Tomáš Trávníček, 
Jaromír Mifka, Jiří Havlíček. Náhradníci: 
Ludmila Soukupová, Roman Dopita, 
Jiřina Moravcová, Jiří Zrzavý, Luboš 
Pleskač. 
13. zasedání – 24. 10. 2012 
*ZM projednalo a schválilo Zadávací 
dokumentaci na akci „Zateplení a 
výměna zdroje tepla v OÚ Staré Ransko“ 

a zmocnilo RM ke schválení výsledku 
veřejné soutěže na zhotovitele stavby a 
technického dozoru investora včetně 
smluv o dílo.  
*ZM bere na vědomí informaci o 
ukončení stavby ZTV Vydrbalka, o 
ukončení stavby „Snížení energetické 
náročnosti vnějšího pláště Základní školy 
Krucemburk“, o přípravě projekčních 
prací na rekonstrukci chodníků u silnice 
I/37 na rok 2013 a na akci „Sběrný dvůr 
Krucemburk“. 
*Starosta informoval ZM o děkovném 
dopise za poskytnutí daru ve výši 5.000 
Kč na zřízení babyboxu v Nemocnici 
Havlíčkův Brod. 

 

Publikovány jsou upravené verze usnesení Rady a Zastupitelstva městyse z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze zápisu je v souladu s § 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí 

v sekretariátu starosty. 
 

PS  V  ROCE  2012 
 

Několikrát do roka 
pořádají zaměstnanci 
Pečovatelské služby 
Krucemburk pro své 
uživatele volnočasové 
aktivity, které slouží ke 
zkvalitnění, vyplnění 
jejich volného času a 
začlenění do 
sociálního prostředí. 
Těchto aktivit se 
hodně zúčastňuje i 
veřejnost, před níž se 
PS snaží prezentovat 

své uživatele v dobrém světle a tím je chránit před negativním 
hodnocením z venku. 

20. 3. 2012 – Pečovatelky se s některými obyvateli DPS 
Krucemburk vydali do restaurace v Krucemburku. Bylo to hezké 
vytržení obyvatelů z jejich stereotypu, všem se to moc líbilo a 
plánují další posezení. 

29. 3. 2012 – V jídelně DPS Krucemburk se sešli jeho 
obyvatelé s některými ženami z Krucemburku, aby si vytvořili 
velikonoční výzdobu, na kterou obyvatelky DPS spolu s 
pečovatelkami upekly a ozdobily perníčky velikonočními motivy. 

4. 4. 2012 – Děti z MŠ přišly koledovat do DPS Krucemburk 
a jako koledu si odnesly perníčky, které se v DPS upekly. 

19. 4. 2012 – Od 14.30 hodin se v jídelně DPS konala beseda 
s panem učitelem Václavem Jandou. Na harmoniku zahrál pan 
Karel Legát. 

10. 5. 2012 – K svátku maminek přišly do jídelny DPS 
zazpívat děti ze ZŠ Krucemburk.  

18. 10. 2012 – Od 14.30 hodin se konala beseda s 
evangelickým farářem panem Mgr. Vančou. O hudební doprovod 
se postaral K. Legát. Na odpoledne s písničkou se přišli podívat i 
obyvatelé Krucemburku a Starého Ranska. 

22. 11. 2012 – Pro velký úspěch nás opět navštívil pan Václav 
Janda, který poutavě vyprávěl o historii Krucemburku. Zúčastnil 
se velký počet posluchačů z Krucemburku a ze Starého Ranska. 
Lidové písničky, které si všichni rádi zanotovali, nám zahrál na 
harmoniku a zazpíval pan K. Legát. 

29. 11. 2012 – Jako tradičně jsme vyráběli s obyvateli DPS 
adventní věnce. Vyrobit si svůj věneček přišly i obyvatelky z 

Krucemburku a ze St. Ranska. Předvánoční atmosféru jsme 
vytvořili pouštěním vánočních 
koled. 

13. 12. 2012 – Letos nám 
přišly zpříjemnit adventní čas 
děti ze ZUŠ Krucemburk pod 
vedením paní učitelky Marty 
Rejškové. Pečovatelky s 
obyvatelkami DPS na toto 
posezení napekly vánoční 
cukroví, které sloužilo jako 
pohoštění a zároveň malá pozornost pro zpěváčky. Každý z 
přítomných odcházel naladěn do svátečního a s klidem v dušičce.  

    kolektiv zaměstnanců PS 
 

MÍSTNÍ  KNIHOVNA 
 

Místní knihovnu letos pravidelně využívá 65 registrovaných 
čtenářů, z nichž je 37 
dospělých čtenářů a 28 dětí. 
Letošní rok ji navštívilo 
celkem 790 čtenářů. Je to 
proti minulému roku o něco 
méně vzhledem k tomu, že 
se provádělo zateplení školy 
a výměna oken. Knihovna je 
v této budově umístěna, 

škola byla po celou dobu uzavřena. Při této příležitosti se 
prováděly zednické práce v samotné knihovně kvůli opadané 
omítce na jedné stěně. Z tohoto důvodu bylo nutno větší část knih 
a regálů vystěhovat a po vymalování znovu uložit zpět.  

Knihovna je vybavena počítačem a tiskárnou a je zde možno 
využívat bezplatně internet. Krajská knihovna v Havlíčkově 
Brodě nám ve výměnném fondu zapůjčila 250 knih. 

Výpůjční doba zůstává nezměněna. Knihy je možné vypůjčit 
každý čtvrtek od 14 do 18 hodin. Roční poplatek činí pro dospělé 
50 Kč a pro děti 20 Kč. 

Na závěr jedna nemilá zpráva pro samotné čtenáře. Proti 
minulým rokům se snížila částka na nákup nových knih a 
časopisů o 1.000 Kč měsíčně. Z toho důvodu bylo zakoupeno 
pouze 45 nových knih. 

Přeji příjemný a pohodový předvánoční čas a hodně 
čtenářských zážitků v nastávajícím roce. Bylo by potěšitelné, 
kdyby se počet čtenářů v příštím roce rozrostl zvláště o mládež. 

Jana Coufalová



SPORT  ZA  VÁLKY  V  KRUCEMBURKU 
 

O Velikonocích v roce 1941 se do Krucemburku dostavil 
zástupce Okresního úřadu v Chotěboři a z moci úřední zastavil 
činnost Sokola, DTJ a Orla. Tento zákaz platil v celém 
protektorátu z rozhodnutí německých okupačních úřadů. Zároveň 
bylo sokolskému divadlu zakázáno hrát divadelní představení 
Červený mlýn, které mělo mít o Velikonocích premiéru. 
V sokolovně bylo pouze povoleno provozovat pod hlavičkou 
obecního úřadu biograf, který měl sloužit k propagaci třetí říše. 
Krátce po zákazu bylo odvezeno tělovýchovné nářadí pro potřebu 
německých vojáků v muničních skladech na Bílku a část pro 
Kuratorium ve Studnicích. 

Protektorátní úřady povolily sportovní činnost pouze v tzv. 
sportovních klubech, kde se směl hrát jenom fotbal, hokej, 
míčové hry a tak zvané tvrdé sporty – box a řeckořímský zápas.  

Proto také v Krucemburku, krátce po tomto zákazu, vznikl 
v roce 1941 sportovní klub, který se zkráceně nazýval SK 
Krucemburk, a ten se rozhodl věnovat nejrozšířenějšímu sportu té 
doby fotbalu. 

Chybělo však vhodné místo, neboť fotbal se zde do této doby 
nehrál. Brzy se však našlo místo pro vybudování hřiště. Byla to 
obecní louka na Liškově, na místě dávno zrušeného rybníka 
Kukly, ale byl zde velký technický problém: přes místo 
budoucího hřiště se klikatil Vojnoměstecký potok, a tak mu 

chyběly 
předepsané 

rozměry. Proto 
bylo nutno 
koryto potoka 
přeložit jiným 
směrem, aby 
se plocha 
nového hřiště 
zvětšila. Byla 
to tvrdá ruční 

práce 
s krumpáči, 

rýči a 
lopatami, zeminu brigádníci vozili na dřevěných kolečkách a 
z nepřístupného terénu vynášeli v nosítkách. Dílo se zdařilo, 
potok byl přeložen a nové hřiště bylo vybudováno. K urychlení 
prací velmi přispěl povozník pan Daniel, špeditér, jak se tehdy 
říkalo, který dal zdarma k dispozici své koňské povozy 
k odvážení zeminy a přivážení strusky z haldy u Raneckého 
rybníka pro zpevnění povrchu hřiště.  

Než se postavily kabiny, byl problém s převlékáním hráčů a 
jejich soupeřů, ale i ten se podařilo vyřešit: pan Václav 
Hochman, sám velký sportovec, který bydlel nedaleko hřiště, 
nabídl ve svém domě pokoj k převlékání hráčů. Jeho manželka a 
sestra obětavě praly, sušily a žehlily hráčům dresy. Pan Hochman 
patřil mezi hráče SK Krucemburk a později aktivně působil jako 
fotbalový rozhodčí.  

Krucemburští fotbalisté měli červeno-bílé sešívané dresy a 
modré trenýrky. Trenérem a jejich předsedou byl Vojta Zrzavý, 
který se po válce odstěhoval do pohraničí. Pokladníkem byl 
obchodník pan Somer. Hráčů měl oddíl dosti. Je známá fotografie 
z roku 1943, na které jsou tito hráči: Václav Tomáš, Oldřich 
Kubový, Eduard Vašíček, Miroslav Orlíček, Ladislav Stýblo, 
Leopold Musil, Bedřich Jambor, Josef Kodras, Eduard Jakeš, 
Antonín Kasal a Miroslav Losenický.  

Z dalších hráčů, kteří hráli za dorost, to byli: Jan Polanský, 
František a Jaroslav Kodrasovi, Jindřich a Oldřich Zvolánkovi, 
František Stehno a další. 

Jejich soupeři byli z okolních vesnic – z Vojnova Městce, 
Radostína, Havlíčkovy Borové, Ždírce, Sobíňova, Horního 
Studence, Libice a dalších. 

V zimních měsících byla snaha vytvořit na hřišti ledovou 
plochu na bruslení, dokonce byly postaveny i mantinely. Voda 
byla čerpána pumpou z potoka, ale pro nerovný povrch hřiště 
bylo od tohoto upuštěno.  

Hřiště využíval také pro svoji činnost oddíl české házené, 
ustavený v roce 1944. Kromě mužů v něm hrálo i družstvo žen, 
k jeho oporám patřily Marie Kubíková a Marie Zvolánková, 
trenérem byl pan Popelár. 

Uzavřením sokolovny došlo k přerušení tradičního a 
úspěšného sportu – odbíjené. Nicméně po celou dobu války se 
hrála odbíjená na hřišti u rybníka Řeka. V roce 1944 byl 
v  Krucemburku ustanoven oddíl řeckořímského zápasu. Zápasy 
probíhaly v Národní pivnici, zápasil zde Jan Šlerka ve váze 
polotěžké a těžké. Z Jihlavy do Krucemburku jezdili kamarádi 
Jana Šlerky Čech a Bartošek, z Vojnova Městce Miloslav Šiller, 
Stanislav Vlach z Kohoutova a Hynek Dvořák z Krucemburku. 
Mezi zápasy byl vložen box: boxovali zde S. Valecký, Orlíček a 
jiní borci.  

V sále Národní pivnice se hrál také stolní tenis. Sportovní 
činnost byla za války v Krucemburku nebývale pestrá a těšila se 
zájmu sportovců a diváků.  

Po osvobození bylo do sokolovny vráceno tělovýchovné 
nářadí, ovšem značně poškozené. Ze sokolovny byl odvezen 
nábytek, zničen archiv, poškozena knihovna, rovněž i celá 
budova. Letní cvičiště bylo rozjezděno vojenskými auty. Sokol 
utrpěl velké materiální a finanční ztráty. 

Tělovýchovná činnost byla zahájena krátce po osvobození.  
Vraťme se ještě k fotbalu. Ten se zde hrál do konce 

čtyřicátých let. Povrch hřiště se propadal, kolem tekoucí potok 
byl místem, kam často dopadl míč. Pohroma pro hřiště přišla 
v roce 1951, kdy se dostavovala škola a na hřišti byl cikánský 
tábor. Cikáni měli pracovat při úpravě kolem školy. Jejich 
výkonnost byla tak mizivá, že asi po týdnu byli odsud odsunuti. 
Co po nich zůstalo, bylo zničené hřiště. Vše od dřeva bylo 
spáleno. Tím začal úpadek fotbalu v Krucemburku. Část hráčů 
přešla do sousedního Ždírce, kde započal svoji činnost Tatran. 
V té době se také uvažovalo o zbudování nového hřiště vedle 
sokolovny, ale zřejmě z finančních důvodů k tomu nedošlo. 
Bývalé hřiště bylo později přeměněno na drůbežárnu místního 
JZD. 

   Pavel Vomela 
 

Soutěž o ZLATOU FANKU 
 

V  p á t e k  2 8 .  p r o s i n c e  2 0 1 2 s e  k o n á   
7 .  r očn í k  t u r n a j e  v e  s t o l n í m  t e n i s u .   
Z ač á t e k  v  8 . 3 0  h o d i n  v  s o k o l o v ně .   

Srdečně zvou pořadatelé – římskokatolická farnost Krucemburk 



POČÁTKY  POKRA ČOVACÍ  ŠKOLY 
V  KRUCEMBURKU 

 

V minulém čísle našeho zpravodaje připomněl Pavel Vomela 
jednu z významných etap vývoje krucemburského školství – 
existenci Pokračovací živnostenské školy (PŠ). 

PŠ navázaly na nedělní opakovací hodiny – první pokus o 
průmyslové vzdělání „mládeže škole odrostlé“. Tereziánský 
školní řád stanovil povinnou účast na této výuce všem učňům až 
do jejich vyučení se řemeslu, tedy jedince třináctileté až 
patnáctileté. Jak už název napovídá, výuka jen opakovala učivo 
probírané na triviálních školách. Vyučování podléhalo dozoru 
církve a učitelé nebyli placeni, nebyl stanoven ani pevný rozvrh. 
I když v Čechách vzniklo do konce 18. století několik set těchto 
učebních kurzů pro různé obory, neměly většinou dlouhého 
trvání a jejich efektivita byla nízká, buď pro nepřízeň řemeslníků, 
nebo nezájem žáků. 

Teprve v 30. letech 19. století začal vzrůstat zájem o odborné 
školy pro průmysl. Ve větších městech byly zakládány první PŠ. 
Byly určeny pro učednickou mládež, která si na nich doplnila a 
prohloubila školní vědomosti a dovednosti se zřetelem k řemeslu. 
Pro jejich rozvoj bylo důležité, že roku 1883 byly vydány učební 
osnovy pro tento typ škol a výuka zabezpečena státními 
subvencemi.  

Na Chotěbořsku byly před první světovou válkou jen dvě PŠ 
– v Chotěboři (od roku 1879) a v Přibyslavi (od roku 1884). 
Zřízení PŠ v Krucemburku bylo tedy významnou událostí nejen v 
rozvoji školství naší obce, ale i širšího regionu. Svědčí o tom i 
zápisy ve školní kronice. 

V obci byla před první světovou válkou – vedle soukromé 
dvoutřídní evangelické školy – pětitřídní obecná škola. 
Zastupitelstvo Krucemburku si bylo zřejmě vědomo toho, že 
rozvoj školy je důležitý i pro celkový rozvoj obce. Už v roce 
1909 a poté 1911 zažádalo o zřízení měšťanské školy: nezájem 
zástupce velkostatku, finanční zdrženlivost Ranska a Kohoutova 
a prostorové možnosti školy způsobily, že zřízení měšťanky bylo 
odkládáno. 

Myšlenka zřídit v Krucemburku PŠ zrála zřejmě delší dobu: 
hovořilo se o ní na schůzích obecní školní rady, iniciativu vyvíjel 
i řídící učitel František Síbrt. Konkrétnější podobu získala v 
průběhu roku 1911: pro zřízení školy byl jmenován přípravný 
výbor, v němž zasedli zástupci továren (Ladislav Binko, Alois 
Červený, Václav Dudek, Moric Pollák, Vilém Štill, Václav 
Václavík), živnostníků (Antonín Fiedler, Josef Novák, Karel 
Pokorný, Václav Vachek), obecní samosprávy (krucemburský 
starosta František Lacina, ranecký starosta Josef Janáček) a školy 
(řídící učitel Jan Kurfürst). 

V říjnu 1911 byla svolána veřejná schůze, na níž řídící učitel 
proslovil přednášku o účelu PŠ, jejich významu pro rozvoj 
živností a řemesel, zmínil se také o výhodách PŠ pro rozvoj 
regionu. 7. listopadu se poprvé sešel přípravný výbor. I když 
musel překonat řadu překážek, výsledkem jeho práce byla žádost 
na c.k. místodržitelství o zřízení PŠ a schválení stanov z dubna 
1912. K výuce se v této době přihlásilo 77 žáků, což byl počet 
srovnatelný s počtem učňů na PŠ v Chotěboři i Přibyslavi. 
Přípravný výbor, jehož předsedou byl starosta František Lacina a 
jednatelem Jan Kurfürst, předpokládal, že se podaří školu otevřít 
v roce 1913 nebo 1914. 

Události však proběhly rychleji. PŠ v Krucemburku byla 
otevřena již 1. října 1912, byla spojena s obecnou školou. 
Slavnostního aktu se zúčastnili mj. školní rada Alois Rublič 
(inspektor pokračovacích škol), Josef Zeman (okresní školní 
inspektor), Josef Adam (poslanec za chotěbořský okres), 
přítomný byl také hlinecký rodák Karel Adámek, poslanec a 
významný vlastivědný a kulturní pracovník.  

Školní rok trval sedm měsíců od října, kdy v našem kraji 
končily sběrem brambor hlavní polní práce, do konce dubna, kdy 
hlavní polní práce začaly. Vyučování bylo zahájeno 13. října za 
přítomnosti členů obecní školní rady. Správce školy v projevu k 
žákům vysvětlil význam PŠ pro živnostenský stav, poděkoval 
přípravnému výboru za námahu spojenou se zřízením školy a 
učně nabádal – obdobně jako Vilém Štill, člen přípravného 
výboru – k pečlivosti, píli a slušnému chování. 

V PŠ se v té době učilo v úterý odpoledne od 6 do 8 hodin, v 
pátek navečer od 5 do 8 hodin a v neděli dopoledne od 9 do 12 
hodin ve dvou třídách. Učni měli tři předměty: kreslení a měřictví 
(učili Jan Kurfürst a Josef Ungrád, který byl zároveň třídním 
učitelem v třídě I. a), živnostenské písemnosti (Emanuel 
Procházka a Antonín Čuhel) a počty (Jiří Kostka, který byl 
zároveň třídním učitelem v třídě I. b). Škola dostala tyto 
subvence: státní 850 korun, okresní 200 K, obecní 300 K, 
obchodní a živnostenská komora 100 K, společenstva různých 
živností 50 K, dobrovolné příspěvky 202 K, spotřební spolek 25 
K, obec ranecká 75 K. 

Po schválení zřizovacích stanov a normativů školy (24. 
prosince 1912) byl jmenován definitivní výbor PŠ. Předsedou byl 
starosta obce František Lacina, místopředsedou Vilém Štill, 
jednatelem Jan Kurfürst, dalšími členy se stali Ladislav Binko, 
Moric Pollák (roku 1914, po jeho odchodu do Vídně, jej nahradil 
Leopold Dejmal), Alois Červený, Josef Novotný, Karel Pokorný 
a Václav Vachek. 18. dubna 1913 vykonal na PŠ inspekci školní 
rada Alois Rublič. Na jeho návrh byl jmenován definitivním 
správcem školy řídící učitel Jan Kurfürst. Školní rok byl ukončen 
30. dubna 1913 rozdáním ročních klasifikačních výkazů a 
slavnostními proslovy. 

V dalším školním roce – začal 3. října 1913 – byl otevřen 
druhý ročník a pedagogický sbor byl rozšířen o Josefa Janáčka, 
inženýra v ranecké strojní továrně a slévárně, a učitele Karla 
Joukla, který byl třídním učitelem v třídě II. a (třídními učiteli 
byli dále Emanuel Procházka v první třídě a Antonín Čuhel v 
třídě II. b). V druhém ročníku se vyučovaly předměty odborné 
kreslení a rýsování, počty, účetnictví a živnostenské písemnosti. 
Inspekce z února roku 1914 doporučila otevřít třetí postupné 
třídy, z tohoto záměru však v té době sešlo. Školní rok byl 
zakončen 28. dubna 1914 výstavou prací učňů, která se těšila 
velké pozornosti návštěvníků. 

PŠ měla prohloubit školní vědomosti a dovednosti učňů a tím 
propojit teorii s praxí. Jak ukázal Vomelův článek, krucemburské 
PŠ se to dařilo.  

      Jiří Zeman 
 

BUDOVA  MŠ  TŘICETILETÁ 
 

V loňském čtvrtém 
čísle našeho zpravodaje 
jsme připomněli šedesát 
let od zahájení provozu 
mateřské školy v naší 
obci. Sledovali jsme 
také počty dětí, které 
zařízení navštěvovaly. 

Od poloviny 70. let dosavadní kapacita (67 dětí) nedostačovala: 
např. v školním roce 1976-77 nemohlo být do MŠ umístěno 
téměř 70 dětí. 

Tuto situaci měla vyřešit stavba nové budovy MŠ s kapacitou 
60 dětí v prostoru základní školy, kde byla plánována již na konci 
40. let. Přes obtíže při jednání o smluvních závazcích podniků s 
financováním stavby i další administrativní těžkosti se podařilo 
zásluhou vedení obce – předsedy MNV Jana Starého a tajemníka 
Zdeňka Kittnara – připravit roku 1977 dokumentaci, po jejímž 
schválení mohla být stavba zahájena. Prováděla se v Akci Z 



formou neplacených brigádnických hodin občanů a pracovníků 
místních závodů a 
raneckých strojíren.  

Výstavba nové 
školky byla zahájena v 
srpnu 1978 výkopem 
základů a sklepů. Do 
konce roku byly 
vyzděny a zabezpečeny 
na zimu. Během roku 
1979 byla ukončena 

základní stavba, její celkové zastřešení a izolace střechy. 
Zednické práce prováděli zedníci z místních závodů, pomocné 
práce brigádníci. Stavba byla opatřena okny, takže bylo možné 
pokračovat v práci i v zimním období. Dozor nad stavbou měl 
stavební technik František Novotný. Na stavbě bylo odpracováno 
14.200 brigádnických hodin a proinvestován téměř milion korun.  

Na jaře 1980 pokračovaly práce instalací rozvodů vody 
(provedli ji brigádníci pod vedením Jana Daleckého) a elektřiny 
(skupina elektrikářů pod vedením Václava Kopeckého), stavební 
četa JZD obstarala vnitřní omítky s obklady, na podzim i 
venkovní omítky. Organizací prací byl po dobu nemoci 
stavebního technika pověřen František Říha; pomocnými 
zednickými pracemi pak pomáhali místní důchodci (František 
Zelený, Ivan Burdun aj.). Na výstavbě bylo odpracováno 8.650 
brigádnických hodin. Začal nákup vnitřního vybavení.  

Roku 1981 byly dokončeny vnitřní práce (omítky, betonování 
podlah) a práce na otevření MŠ začaly finišovat. Bylo 
odpracování 8.540 brigádnických hodin. Problémy však nastaly 

při instalaci ústředního topení, kterou měl provést Okresní 
stavební podnik Havlíčkův Brod; pro nedostatek pracovníků se s 
prací opozdil a tím se zpomalily také práce na vnitřní úpravě 
budovy. Topení MŠ bylo napojeno na kotelnu ZŠ. 

Na jaře 1982 byly provedeny dokončovací práce a koncem 
května obklady venkovních stěn. Začala instalace vnitřního 
zařízení a vybavení, ženy se podílely na úklidu 

26. září byla budova otevřena k prohlídce pro veřejnost a 
setkala se s velkým zájmem – podívat se přišly dvě stovky 
občanů. 15. listopadu byla budova MŠ slavnostně otevřena. Její 
ředitelkou se stala Renata Krátká. 

Na výstavbu jednopatrové budovy MŠ v hodnotě 3.680.000 
korun přispěly – vedle místního národního výboru (361.000 
korun) – podniky Svit (800.000), STAP (600.000), VČDZ 
(400.000), JZD (400.000), dále Chepos Staré Ransko (100.000), 
Bytex Ždírec nad Doubravou (360.000), Státní lesy Nasavrky 
(100.000), Jednota Havlíčkův Brod (180.000) a Spoje Havlíčkův 
Brod (80.000). 

Otevřením nové školky však práce neskončily: v dalších 
letech byly prováděny povrchové úpravy terénu. Roku 1983 bylo 
vybudováno dopravní hřiště, instalován přenosný bazén, 
houpačky a prolézačky. 

Celkový počet odpracovaných brigádnických hodin na stavbě 
(28.750) potvrzuje, že zájem občanů o výstavbu nové MŠ byl 
velký. Připomeňme, že v té době probíhala od roku 1978 
brigádnickou svépomocí také přestavba budovy MNV. Roku 
1980 pak začaly přípravné práce na rekonstrukci hlavní silnice 
(práce odstartovaly roku 1981). 

Jiří Zeman
 

BOHOSLUŽBY  ČCE 
 

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické Bohoslužby Českobratrské církve evangelické Bohoslužby Českobratrské církve evangelické Bohoslužby Českobratrské církve evangelické 
vvvv    KrucembKrucembKrucembKrucemburku a v Chotěboři urku a v Chotěboři urku a v Chotěboři urku a v Chotěboři ––––    Vánoce 2012Vánoce 2012Vánoce 2012Vánoce 2012    
23. prosince – čtvrtá adventní neděle: bohoslužby 
v kostele v 10 hodin 

24. prosince – bohoslužby v kostele v 10 hodin s dětskou 
vánoční slavností 
25. prosince – Boží hod vánoční: bohoslužby s večeří Páně 
v Chotěboři v 8.15 hodin a v 10 hodin v Krucemburku, 
vykonáme sbírku na bohoslovce a vikariát evangelické církve 
26. prosince – bohoslužby v 10 hodin v kostele, kázat bude farář 
Lukáš Klíma z Proseče u Skutče.        Mgr. Marek Vanča – farář 

 

ADVENTNÍ  ČAS  PŘIPRAVÍ  NÁS… 
 

Advent se opakuje každý rok znovu a vždy 
záleží na každém z nás, jak jej přijmeme: jestli jako 
přípravu na velkou a radostnou událost nebo ho 

prožít ani nestihneme. Když čekáme doma vzácnou návštěvu, též 
se sami připravujeme a chystáme. 

Advent je pozvání, abychom se zastavili a dokázali očekávat 
něco velkého, krásného, dobrého. Zastavit se, ztišit a pohlédnout 
do vlastního nitra. Uvědomím si, co je hodnotné, co je v mém 
životě na prvním místě, co je stavebním základním kamenem. A 
na straně druhé co je jen obláček, který brzy přejde, co jsou jen 
drobné kamínky, které nedokáží naplnit můj život. 

Kéž prožijeme krásný advent a čtyři rozsvícené svíčky na 
věnečku nám připomínají MÍR, VÍRU, LÁSKU a NADĚJI. 

Marta Rejšková 

 

Pořad bohoslužeb a akcí o VánoPořad bohoslužeb a akcí o VánoPořad bohoslužeb a akcí o VánoPořad bohoslužeb a akcí o Vánocích 2012cích 2012cích 2012cích 2012    vvvv    katolické farnostikatolické farnostikatolické farnostikatolické farnosti    
Neděle 23. 12. – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Krucemburk: 8.00 – mše svatá 
Horní Studenec: 9.30 – mše svatá 
Vojnův Městec: 11.00 – mše svatá 
Pondělí 24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN 
Vojnův Městec: 20.00 mše svatá – Vigilie Narození Páně – 
půlnoční 
Krucemburk: 22.00 mše svatá – Vigilie Narození Páně – 
půlnoční 
Očenášek: Česká mše vánoční  
Úterý 25. 12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
Krucemburk: 8.00 – mše svatá 
Horní Studenec: 9.30 – mše svatá 
Vojnův Městec: 11.00 – mše svatá 
Krucemburk: 15.00 – ŽIVÝ BETLÉM (na farním dvoře) 
Středa 26. 12. – SV. ŠTĚPÁN 
Krucemburk: 9.30 – mše svatá 
Škrdlovice: 11.00 – mše svatá 
Sopoty: 18.00 – mše svatá 
Krucemburk sokolovna: 17.00 – VÁNOČNÍ KONCERT  
(J. Stecker: Koleda, J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře) 
Čtvrtek 27. 12. – SV. JAN EVANGELISTA 
Krucemburk: 18.00 – mše svatá, žehnání vína 
Pátek 28. 12. 
Krucemburk sokolovna: 8.30 – soutěž o ZLATOU FANKU  
Krucemburk: 18.00 – mše svatá 
Sobota 29. 12. 
Sopoty: 16.30 – mše svatá 
Ždírec n. Doubravou – DPS: 18.00 – mše svatá 
Vojnův Městec sokolovna: 17.00 – VÁNOČNÍ KONCERT  
(J. Stecker: Koleda, J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře) 

 Neděle 30. 12. 
Krucemburk: 8.00 – mše svatá 
Horní Studenec: 9.30 – mše svatá 



Vojnův Městec: 11.00 – mše svatá 
Pondělí 31. 12. 
Krucemburk: 15.45 – mše svatá a děkovná pobožnost na závěr 
kalendářního roku        
Úterý 1. 1. 2013 – SLAVNOST PANNY MARIE 
Horní Studenec: 8.00 – mše svatá 
Krucemburk: 9.30 – mše svatá 
Vojnův Městec: 11.00 – mše svatá 
 

OPRAVA  KATOLICKÉHO  KOSTELA 
 

Také v 
letošním roce 

pokračovaly 
opravy katolického 
kostela: byla 
vyměněna čtvrtina 
střechy na severní 
straně. Protože pod 
plech zatékala 
voda, některé části 
střešní konstrukce 
začaly hnít. Byl 
proto odstraněn 

dosavadní plech, sundán šindel a vyměněny – se souhlasem 
památkářů – trámy. Střecha byla pobita prkny a pokryta 
měděným plechem. Opravu, která byla financována z programu 
Záchrana architektonického dědictví a za spoluúčasti Městyse 
Krucemburk, provedla firma BÁČA, s. r. o., Polička. 

redakce 
 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2013 
 

V sobotu 5. ledna 2013 v dopoledních hodinách navštíví naše 
domácnosti „Tři králové“: koledníci – děti v doprovodu jednoho 
dospělého a poprosí o finanční příspěvek do označených a úředně 
zapečetěných kasiček. Doprovázející plnoletý člověk má u sebe 
průkaz pověřující k provádění sbírky a osobní zodpovědnosti za 
svěřenou pokladničku. 

Vybrané finanční prostředky budou letos využity na 
zakoupení nového auta pro Charitní a ošetřovatelskou službu 
v Přibyslavi, zařízení kaple v Domě s pečovatelskou službou 
v Humpolci, dále na služby zdravotní, sociální a též na přímou 
pomoc potřebným lidem v těžké životní situaci či zasaženým 
živelnou pohromou. Sbírku pořádá Charita České republiky na 
základě rozhodnutí České biskupské konference. 

Děkujeme Vám všem za Vaši štědrost, kterou jste již 
prokázali v minulých letech. Děkujeme všem, že myslíte na 
potřebné kolem sebe.  

Marta Rejšková 
 

SPOLEK  ZAHRÁDKÁ ŘŮ 
 

Před vánočními svátky všichni bilancujeme, co nám přinesl 
právě končící rok. I když jsme spolkem, kde převládají senioři, 
snažíme se, aby naše činnost přinášela zahrádkářům nové 
poznatky a zkušenosti. V dubnu jsme uspořádali zajímavou 
besedu s pěstitelem panem Břetislavem Roudenským o pěstování 
ji řinek, zároveň si mohli návštěvníci výstavy ze září 2011 
vyzvednout objednané hlízy jiřin. V sobotu 5. května jsme 
uspořádali zájezd, při kterém jsme navštívili pěknou japonskou 
zahradu ve Sněžném. Mnoho z nás bylo překvapeno, jak 
zajímavou zahradu dokázal její majitel Pavel Šimon postupně 
zbudovat. V rámci výletu jsme navštívili i arboreta v Borotíně a 
Boskovicích, zde jsme si mohli zakoupit i rostliny pro naše 
zahrádky. Takže některé květiny se možná objeví i na našich 
připravovaných výstavách. Zájezd jsme zakončili prohlídkou 

pěkného zámku Rájec-Jestřebí.  
Při tradičním moštování se projevila nižší úroda jablek, přesto 

jsme však vymoštovali víc než 1.700 litrů moštu. 
Zahrádkáři působí v Krucemburku od roku 1963, nejprve pod 

Českým zahrádkářským svazem a od roku 2005 jako samostatný 
Spolek zahrádkářů Krucemburk. V příštím roce tedy oslavíme 50 
let nepřetržité činnosti. Věříme, že se nám podaří opět navázat na 
úspěšné pořádání výstav. Plánujeme výstavu na přelom srpna a 
září 2013. Fotografie z našich výstav si můžete prohlédnout na 
internetu v rubrice spolky na stránkách  www.krucemburk.cz  

Na závěr chceme všem popřát klidné a pohodové vánoční 
svátky, hodně zdraví, spokojenosti a splnění všech přání do 
nového roku 2013. 
 

Z  ČINNOSTI  SPK 
 

V září letošního roku Spolek přátel Krucemburku oslavil 20. 
výročí od svého vzniku. Toto výročí jsme se rozhodli oslavit 
netradičním zájezdem na Znojemské vinobraní.  

Dne 15. září, kdy se vinobraní konalo, nás přivítalo historické 
město Znojmo, přeměněné do historické podoby, kde probíhal 
bohatý kulturní program. 

Skupiny středověkých zbrojnošů, zpěváků a hudebníků 
dávaly městu historický ráz. Byly zde otevřeny maushausy, kde 
bylo možno si zakoupit víno a především burčák, kterého zde 
bylo velké množství, na rožních se opékala prasata a bylo možno 
zakoupit různé jiné dobroty. Na třech pódiích probíhal bez 
přestání bohatý kulturní program, záleželo jen na každém, co si 
vybere. 

Prohlédli jsme si také znojemské památky hrad, rotundu, 
která byla na neštěstí zavřena, a kostely. V kostele sv. Mikuláše 
sloužil v poledne mši svatou pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka. 

O půl třetí odpoledne přicházel na hlavní náměstí historický 
průvod krále Jana Lucemburského. V jeho čele jel na koni král a 
jeho družina, nechyběla ani jeho manželka Eliška Přemyslovna se 
svými dvorními dámami, jedoucími rovněž na koních. Potom 
následoval dle mého odhadu více než třísetčlenný historický 
průvod. Byli zde církevní představitelé, šlechtici, lovci, kteří 
nesli dva dravé ptáky, a také kat se svými pacholky, kteří vedli na 
provaze uvázané provinilce. Závěr průvodu tvořili znojemští 
měšťané v čele s primátorem, kterým král – a především městu 
Znojmu – udělil privilegia. 

Bylo na co se dívat a jistě všichni účastníci našeho zájezdu 
nelitovali, že se zúčastnili. 

23. listopadu jsme na výroční členské schůzi zhodnotili naši 
práci, kterou jsme vykonali za uplynulých dvacet roků. Zároveň 
jsme vzpomenuli těch členů, kteří stáli při založení spolku a kteří 
již zemřeli. 

Pavel Vomela 
 

CYKLISTIKA 
 

Na podzim 2011, kdy Tomáš Stuna s Betty Havlasovou začali 
trénovat na novou sezonu 2012, našli zázemí v brněnském týmu 
MERIDA BIKING TEAM .  

Mallorca 
V půlce března 2012 jsme jako každý rok odjeli na jarní 

soustředění na Mallorcu. Zde jsme najeli mnoho kvalitních 
kilometrů.  

Bikové úterky – Krucemburk 
Hned po návratů domů jsme pořádali u rybníka Řeka 

cyklistický závod pro děti i dospělé, který patří do již tradičního 
oblíbeného seriálu Bikové úterky. Zde bychom chtěli ještě jednou 
poděkovat paní Moravcové a jejímu manželovi, kteří nám jako 
jediní z Krucemburku poskytli sponzorský dar pro tento závod. 



Obdarovaní závodníci měli opravdu velkou radost! Dále bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli s organizací závodu. 
Až na počasí, které bylo větrné a studené, se závod vydařil.  

Mistrovství republiky Lipník nad Be čvou 
Na začátku května si Betty vyjela na mistrovství republiky 

v maratonu (93 km v bahně) a s defektem zadního kola obsadila 
10. místo. Tomáš v tvrdé konkurenci, v níž nechyběl ani budoucí 
vítěz olympijských her Jaroslav Kulhavý a celá špička české 
cyklistiky, přijel do cíle na krásném 18. místě.  

Cross country v Novém Městě na Moravě 
Celý náš tým pomáhal při organizaci 

Světového poháru v cross country v Novém 
Městě na Moravě, který se konal v půlce 
května. Betty dojela v přidruženém 
maratonském závodě na 2. místě, zmrzlá až 
na kost, protože bylo pouhých 5 stupňů, 
mlha a déšť. 

Český pohár v maratonu  
Betty s Tomášem objeli celý Český 

pohár v maratonu. Nejlepší umístění v tomto 
seriálu bylo Bettynčino 2. místo a Tomášovo 
5. místo v Kdyni. Tam si také počasí dělalo, 
co chtělo. Půlku závodu propršelo. Český 
pohár oba v září ukončili závodem Rallye 
Sudety, nejtěžším závodem na území ČR. Kdo dojel „velký 
Sudety“, něco znamená. Betty velké Sudety jela poprvé v životě 
právě letos. Všichni jí říkali, jak je to těžké, takže do závodu šla 
s velkým respektem. A protože ho jela opravdu pomalu a 
opatrně, dojela jako 7. žena v pořadí, v kategorii čtvrtá, a tímto 
umístěním se z průběžného celkového 2. místa dostala na 3. 
místo v celkovém pořadí za všechny závody ČP. Tomáš obsadil 
14. místo a v celkovém pořadí získal 4. místo v ČP.  

Vysoké Tatry 
Pro zpestření se Betty s Tomášem o prázdninách vydali na 

závod do Vysokých Tater. Tam na ně čekal maraton dlouhý 106 
km a 76 km, 56 km a počasí, ve kterém byste psa ven nevyhnali. 
Tomáš se přihlásil na 106 km maraton, Betty si vybrala zlatou 
střední cestu 76 km. Po celý závod jela Betty sama na prvním 
místě, ale deštěm a zimou ji cca 10 km před cílem došly síly a 
v tu ránu se propadla na 3. místo. Tomáš dojel na své trase pátý. 

Závody na Vysočině 
Na Vysočině se 

zúčastnili maratonu 
v Kamenici nad Lipou, kde 
Betty vyhrála a Tomáš byl 
druhý. Další závod na 
Vysočině byl v Horní 
Cerekvi, kde se jel maraton 
na 87 km „Přes tři vrchy 
Vysočiny“. Tomáš obsadil 

krásné 4. místo a Betty také. V Hlinsku byli oba na bedně při 
premiéře místního maratonu. Tomáš byl po defektu druhý, Betty 
dojela první. Trať vedla kromě jiného kolem Tří křížů v 
Krucemburku, přes Košinov a po stezce do Vojnova Městce.  

Chorvatsko 
Na konci září se vydali Betty s Tomem na etapový závod do 

Chorvatska. Skládal se z dvou etap pátek a sobota a nedělního 
maratonu. První etapu na 35 km kolem vinic Betty vyhrála 
s náskokem 6 minut před druhou závodnicí. A protože se již cítila 
unavená po celé náročné sezoně, překvapila svým skvělým 
výsledkem nejen soupeřky, ale hlavně sebe. Tomáš v elitě (byla 
tam špička závodníků z ČR i Chorvatska a Itálie) dojel dvanáctý. 
Před druhou etapou Tomáš zjistil, že mu nefunguje kvůli bahnu 
z první etapy brzda, a objel celý závod bez ní; přesto přijel na 13. 
místě, Betty obhájila 1. místo a součtem časů z obou etap vyhrála 

s náskokem deset a půl minuty před druhou Chorvatkou. Tomáš 
součtem časů obsadil 10. místo. V neděli je čekal maraton na 77 
km, v náročném terénu, s převýšením 1.850 m. Tento maraton se 
už nezapočítával do etapového závodu, tudíž ho mohli jet 
závodníci, kteří neabsolvovali dva předešlé závody a byli 
odpočatí. Tomáš, který si vypůjčil brzdu od kamaráda, musel jet 
celý kopcovitý závod na jeden převodník vepředu. Kilometr před 
cílem ještě předjel Itala a umístil se na pódiovém 11. místě. Betty 
porazila pouze jedna soupeřka, takže získala druhé místo. 

Bobr cup v Litovli 
Na konec sezony Betty sestavila holčičí tým na extrémní 

štafetový závod Bobr cup. Startuje běžec. Po 15 km předá štafetu 
cyklistovi a ten ji po zdolání svých 25 km předá vodákovi. 
Bettynčina štafeta měla nejmladší účastnici z celého závodu, 
třináctiletou kanoistku. Holky obsadily krásné 6. místo. Tomáš 
jel s osvědčenou sestavou, s níž obsadil 8. příčku.  
Celkové pořadí v kategorii Elite:  
ČP maraton – Betty 3., Tomáš 4. 
Bikové úterky – Betty 1., Tomáš 1.  
OL ISTRIA MTB TOUR – Betty 1., Tomáš 10.  
Cyklomaraton Tour – Betty 2. místo 
 

INLINE BRUSLENÍ 
 

Naši bruslaři se také blýskli ve světě. Petra Havlasová a 
Martin Máčel st. si objeli celý německý pohár, na který se sjíždí 
celá světová in-linová špička. Oba závodili v elitní kategorii a i 
přes tréninkový deficit a svůj věk dokázali konkurovat. Petra 
obsadila celkové 17. místo a Martin 48. místo z 350 závodníků 
v této kategorii. 

Naši závodníci se též zúčastnili celého Českého poháru 
včetně světového poháru v Ostravě. Tým ve složení Petra, 
Martin, Martin jr., Radim Kamenský a Radek Dojiva se jako 
první in-line závodníci z České republiky zúčastnili 
24hodinového závodu ve Španělsku. Na závod se vydali letecky 
a vlakem, což bylo velmi dobrodružné. Ve své kategorii zvítězili.  
Dalším 24hodinovým závodem se stala již klasika v Holandsku. 
Na tento charitativní závod, kam přivezli do dražby hlavní cenu – 
dres podepsaný Martinou Sáblíkovou, se vydali v sestavě Petra, 
Martin jr., Martin a Rosťa Ledínský. 
 

SHM KLUB  KRUCEMBURK 
 

Florbalový kroužek v letošním školním roce navštěvuje 
celkem 24 dětí (z toho 3 děvčata) z prvního stupně ZŠ 
Krucemburk. Kroužek probíhá v místní ZŠ každou středu od 16 
do 17 hodin pro žáky 1.–3. třídy, od 17 do 18 hodin pro žáky 4. a 
5. třídy. Děti se učí základy hry, týmové spolupráci a samozřejmě 
i samotné hře. Pokud někdo z dětí má zájem si s námi zahrát, 
může přijít mezi nás i v průběhu školního roku. 

Nejlepší hráči jezdí na turnaje do Prahy-Uhříněvsi, kde 
Salesiánské hnutí mládeže pořádá ve školním roce tři bodovací 
turnaje ve dvou kategoriích. Po těchto turnajích se dva nejlepší 
týmy z Čech a dva nejlepší týmy z Moravy utkají ve finálovém 
klání. Zatím máme vykročeno velmi dobře, protože na 1. 
bodovacím turnaji jsme v obou kategoriích obsadili skvělá druhá 
místa. Na tyto turnaje jezdí naši reprezentanti v nových dresech, 
které jsme pořídili díky finanční podpoře Městyse Krucemburk. 
Děkujeme! 

Kromě pravidelných čtvrtečních schůzek na faře nás v tomto 
měsíci čeká tradiční dětský „Předsilvestr“.  27. prosince společně 
oslavíme konec roku odpolednem naplněným soutěžemi a 
zábavou. Všechny děti jsou srdečně zvány! 

Začátek nového roku přinese tradiční zimní víkendovky – 
víkendové akce pro mladší i starší děti plné her, společně 
strávených chvil a možností setkat se s novými kamarády.  



Bližší informace o naší činnosti a termíny jednotlivých akcí 
naleznete na našich webových stránkách: krucemburk.shm.cz.  

Za celý klub přejeme požehnané svátky vánoční a mnoho 
zdraví do nového roku 2013. 

Hanka Jandová a Štěpán Zrzavý 

 

ROK  2012   
V  TJ  SPARTAK  STARÉ  RANSKO 

 

Blíží se konec roku, a proto mi dovolte malé ohlédnutí a 
zhodnocení letošního působení TJ SPARTAK Staré Ransko. Rok 
2012 jsme jako obvykle zahájili organizací sportovního plesu. 
Konal se v únoru ve Vojnově Městci. K poslechu a tanci nám 
hrála osvědčená hudební skupina Polyvox a myslíme si, že se 
nám podařilo díky sponzorům a obyčejným organizátorům 
zajistit pěkný kulturní zážitek. Zimní období je ale u nás obdobím 
příprav na jarní část fotbalového ročníku. Do soutěže 2011-12 
jsme měli přihlášena tři mužstva. Muži, starší žáci a mladší žáci 
zodpovědně trénovali a získávali fyzickou i technickou kondici. 
Svoji dřinu potom zúročili na jaře v utkáních, kterých odehráli 
celkem 39 v soutěži. A výsledky se dostavily. Muži v ročníku 
2011-12 skončili na pěkném 4. místě, starší žáci se stali 
přeborníky okresu a mladší žáci byli na nádherném druhém 
místě, a to pouze o skóre. Velkým úspěchem naší TJ je určitě i to, 
že Petr Machovec byl nejlepším střelcem v okrese a Jiří Janáček 
byl na rovněž krásném třetím místě. Škoda, že i přesto nedosáhli 
naši muži na první místo.  

Následovala krátká přestávka ve fotbale. Do dalšího ročníku 
2012-13 jsme přihlásili opět tři mužstva. Tradičně mužstvo 
dospělých, a jelikož nám dorůstají hráči, přihlásili jsme po roční 
odmlce opět mužstvo dorostenců. Mladší žáci postoupili do 
starších, takže třetím mužstvem jsou starší žáci. Letní přestávku 
ve fotbale jsme vyplnili opět fotbalem. 30. června jsme 
uspořádali 5. ročník Memoriálu Jaroslava Večeři, kde svoje síly 
změřilo 8 mužstev starších pánů. Díky perfektní organizaci a 
zajištění celého turnaje jsme prožili krásný den. Sluníčko nám 
také přálo, jídlo a pití bylo výborně zajištěno a až na jedno 
nešťastné zranění ruky vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů. 
Mužstva si odnesla nejen poháry, ale i spoustu zážitků, které si 
určitě budou chtít zopakovat v dalších ročnících Memoriálu. 
Všem organizátorům a sponzorům za to patří velký dík.  

Ale nejen fotbalem žil červen. 2. června jsme uspořádali na 
našem hřišti Dětský den. Děti s chutí soutěžily a odnášely si 
odměny, které si mohly vybrat z bohaté nabídky. Pořadatelům se 
podařilo sehnat spoustu cen, které děti velmi potěšily. Rozzářené 
oči při odchodu z akce byly největší odměnou pro ty, kteří se 
snažili, aby děti byly spokojené a za rok se přišly opět podívat a 
zasoutěžit si.  

A máme srpen a opět nám začaly naše fotbaly. Od srpna až do 
konce října se týden co týden hrály zápasy. Na podzim naše 
mužstva odehrála celkem 32 utkání, ať už doma nebo na hřištích 
soupeřů. Je to spousta volného času a práce, aby bylo připraveno 

hřiště, zajištěna doprava a zajištěna organizace domácích utkání. 
Toto všechno bychom nemohli dělat bez velkého nadšení a 
obětavosti nejen hráčů a trenérů, ale i všech okolo, kteří se o 
fotbal a vše, co s ním souvisí, starají ve svém volném čase a 
zadarmo. Jedinou jejich odměnou jsou výborné výsledky a přízeň 
fanoušků. Ve výsledkové tabulce podzimní části si můžete 
přečíst, jak se nám dařilo. Muži jsou zatím na krásném prvním 
místě a my doufáme, že se nám konečně podaří letošní ročník 
vyhrát a postoupit do vyšší soutěže. Dorostenci jsou nováčci, 
takže teprve získávají zkušenosti v nové věkové kategorii. Jeví se 
ale velice dobře, proto věříme, že pokud jim vydrží zájem a 
houževnatost, ještě své kvality bohatě zúročí. Mužstvo žáků je 
také velice omlazené, a přesto se drží na pěkném pátém místě. 
Jsme rádi, že nám 
vyrůstají další malí 
benjamínci, které 
bychom chtěli přihlásit 
příští rok do soutěže. 
Uvidíme, jestli jim 
zájem vydrží.  

Závěr roku v naší TJ 
patřil tradičně Mikuláši. 
30. listopadu jsme v místní sokolovně přivítali nejen DJ 
Hamerského, který dětem připravil soutěže, písničky i laserovou 

show, ale i Mikuláše s čerty. 
Akce byla velice dobře 
zajištěna a myslím si, že 
svůj účel splnila. Všichni 
jsme se pobavili, děti 
naslibovaly čertům, že 
budou hodné, a od Mikuláše 
dostaly malý balíček.  

Je tady závěr mé 
rekapitulace roku 2012. 
Myslím si, že je toho dost, 
co se nám v letošním roce 
podařilo. Jsem velice ráda, 

že dělám předsedu TJ, ve které se stále něco děje. Ale není to 
zadarmo. Je to hlavně spousta volného času a nadšení všech, kteří 
se na tomto podílejí. Nechci nikoho jmenovat, protože každý 
z nás se na tom podílí, jak nejlépe umí. Dovolte mi však, abych 
touto cestou všem velice poděkovala za jejich obětavost a snahu. 
Ať už to jsou trenéři, hráči, organizátoři všech akcí nebo ostatní, 
kteří nás podporují sponzorsky. Všem patří obrovský dík a přání, 
aby nám všem toto nadšení vydrželo a abychom se v příštím roce 
zase setkali, ať už na hřišti, nebo při jiných akcích.  

Jménem TJ Vám všem přejeme krásné prožití vánočních 
svátků a v roce 2013 hlavně hodně zdraví, úspěchů a pohody. 

 Za TJ SPARTAK Staré Ransko Miroslava Slanařová 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERUN  CUP  2012 
 

Na 15. září 
připravil Perun 
za pomoci 

sponzorů 
patnáctý ročník 
turnaje v malé 
kopané konané 
tradičně na 

,,drňáku“ 
v Hluboké. 

Sedm týmů 
přivítalo ponuré 

podzimní 
počasí, což potvrdilo pravidlo, že liché ročníky hezky nebude, a 
rok stará předpověď nikoho nepřekvapila. 

Několik překvapení se však událo na hřišti včetně celkového 
vítězství týmu z Uhlířských Janovic. Rozlosování proběhlo 
s předstihem a los určil obsazení a pořadí týmů v obou 
skupinách. Ve skupině A se utkaly pouze tři týmy. Sportovci 
z Radostína odřekli dva dny před turnajem svou účast a náhradní 
mužstvo z Havlíčkovy Borové již v tak krátkém intervalu nebylo 
schopno složit kompletní tým. Z této základní skupiny 
postupoval jako první pořádající Perun a překvapivě Dream 
Team. Ve skupině B nebyla jistá postupová místa až do 
posledních okamžiků a nejlepší zápas skupiny Viničky – 
Janovice byl hodnocen jako předčasné finále. Semifinálovou 
účast si nakonec vykopala družstva Norwich a Janovice. O finále 
se nejdříve utkali Perun a Janovice a hosté vyřadili domácí až na 
penalty. V druhém duelu Norwich vyřadil Dream Team. 
V zápase o třetí místo Perun odčinil blamáž ze skupiny, kde 
nechal uhrát Dream Teamu historicky první remízu s pořádajícím 
týmem, a vítězstvím 2:1 získal bronz. Do finále Perun Cupu se 
fotbalisté Uhlířských Janovic dostali opět po dlouhých osmi 
letech. Zápas skončil sice remízou, ale v penaltách byli 
úspěšnější a získali tak zaslouženě kov nejcennější.  

Když opadly vítězné emoce, všechny týmy nastoupily 
k závěrečnému ceremoniálu na půlicí čáře. Poháry přišel předat 
starosta městyse Krucemburk pan Jiří Havlíček a společně 
s prezidentem Perunu Luďkem Strašilem ocenili výkony všech 
zúčastněných. Nejdříve došlo na předání cen za individuální 
výkony a posléze si každý tým přebral pohár odpovídající 
celkovému umístění. V samém závěru došlo na poděkování 
rozhodčímu Martinovi Sarkánymu, všem, kteří se postarali o 
hladký průběh turnaje, a v neposlední řadě sponzorům – městysi 
Krucemburk, pivovaru Rychtář Hlinsko v Čechách a Zemědělské 
a. s. Krucemburk. 

Konečné pořadí: 1. Parta Hits Uhlířské Janovice, 2. Norwich 
Hlinsko, 3. Perun Hluboká, 4. Dream Team, 5. Viničky 
Krucemburk, 6. Sokol Krucemburk, 7. PFK Žďár nad Sázavou. 

Luděk Strašil 
 

OHLÉDNUTÍ  ZA  DALŠÍM  ROKEM  
V  SOKOLOVN Ě 

 

Když jsem se probíral dokumenty tradiční roční uzávěrky TJ 
Sokol Krucemburk, ani mě nenapadlo, kolik akcí je možné na 
sokolovně za rok uskutečnit. Napočítal jsem jen 17 velkých 
veřejných akcí (další tři nás ještě čekají), a to nemluvím o těch 
menších nebo soukromých.  

Každý rok zahajujeme plesovou sezonou, které vždy 
předchází velký generální úklid sokolovny a výzdoba. V rytmu 
polky a valčíku jsme letos zůstali až do dubna, kdy jsme pořádali 
první posezení s lidovou písní. Dva harmonikáři a bubeník 

vytvořili velmi pěknou atmosféru, a tak se nikdo nezdráhal ani 
tančit. Na konci dubna jsme pro změnu tančili po obecních lesích 
s kládami na ramenou, se snahou dopravit je co nejrychleji do 
areálu sokolovny a vystavět hranici pro pálení čarodějnic. Letošní 
hranice byla největší za historii pálení hranic v přední části 
areálu. V základně měřila 4,2 metru a na výšku rovných 5,5 
metrů. Tradičně proběhla soutěž o nejkrásnější čarodějnici. 
Nechyběly grilované krkovice k ořezu a vyhlášené bramboráky 
pečené na kameni. Jsme rádi, že se těší naše bramboráky takové 
oblibě. Patří ke každé venkovní akci a připravují se 
z neuvěřitelných dvou pytlů brambor. Oškrábat takovou hromadu 
dá hodně práce, a tak bych chtěl poděkovat bratru sokolovi 
Mikuleckému za darování automatické škrabky. Sousedovic 
králíci se ještě stále perou s recyklací bramborových slupek a my 
již finišujeme na začátku května přípravy taneční zábavy 
s kapelou Vosa rock. Účast byla poměrně hojná, jen se všichni 
příchozí loudají do sokolovny až kolem desáté a jedenácté 
hodiny.  

Ale to už náš starosta Sokola a místostarosta městyse Tomáš 
Trávníček stojí v obleku před hlavním vchodem a spolu s panem 
Jiřím Zrzavým předávají maminkám karafiáty k oslavě Dne 
matek. Děti z MŠ Krucemburk předvádějí svá vystoupení, děti ze 
ZUŠ Krucemburk zpívají krásné písně a Dechový orchestr 
mladých z Chotěboře vše završil svým velkolepým vystoupením. 
Ale to již nádherné pochodové rytmy zmíněného orchestru dávají 
sílu našim lýtkovým svalům nanosit obrovské množství zásob 
pitného režimu a pochutin na největší taneční zábavu v roce. 
Ano, hádáte správně, přijela k nám pouť. Pouť si vychutnáváme 
přímo nonstop provozem. Poslední tanečníci zábavy odcházejí 
s pomalu vycházejícím sluncem. Po hrubém úklidu sokolovny 
vyrážíme uklízet areál od kelímků a nedopalků, abychom 
nebrzdili přijíždějící prodejce ve stavění stánků na Krucemburský 
jarmark. Je krátce po osmé hodině a my uléháme na 15 minut 
plnohodnotného spánku. Zdá se nám o tom, jak vybíráme 
nájemné za stánky na pouti. Pardon, to je omyl. To se nám nezdá, 
opravdu vybíráme, a kdo nevybírá, má službu za sokolovnou na 
zahrádce ve výčepu. Navečer, se zpěvem o posledních 
zlevněných jízdách za 90 korun, poklízíme po jarmarku. Posléze 
s načervenalou jiskrou v oku odcházíme po zdařilém víkendu 
zavzpomínat domů, jaké to je se při spánku přikrýt peřinou. Po 
cestě nás napadá, že příští rok přidáme k jarmarku ještě 
doprovodný kulturní program. Již jsme asi vážně unaveni.  

Všichni se již těšíme na letní prázdniny, kdy si všichni 
odpočineme při celkové rekonstrukci jeviště. Sice ještě netušíme, 
že rekonstrukce vyjde pouze materiálově na 40 tisíc korun, ale už 
teď víme, že ji rádi pomocí brigád zrealizujeme. Zbývá se ještě 
rozdělit do služeb na Krucemburskou stopu a léto je tady. 

V průběhu léta proběhla na zahradě za sokolovnou svatba 
jedné naší sestry sokolské. Ani se nám nechtělo věřit, jak krásné 
prostředí se tu dá vytvořit. Dva ohromné bílé párty stany pro 



svatební hosty doplňovaly dva menší, kde v jednom sídlil barman 
a v druhém DJ. Nechyběl ani venkovní taneční parket s laserovou 
show, světelnými efekty a mlhou, při které se skákalo do 
vyhřátého bazénu hned vedle – jako za mlada do rybníka. Léto 
budiž pochváleno. 

Ale to už chválíme všechny sponzory, kteří nám přispěli na 
tradiční dětský den s příhodným názvem Rozloučení 

s prázdninami. Jako 
vždy byl pro děti 
připraven bohatý 
program. Spousta 
soutěží o ceny, 
skákací hrad a také 
zmrzlina a párek 
v rohlíku pro všechny 
děti zadarmo. 
Popravdě, není nic 
krásnějšího než 

úsměv šťastných dětí, které září nad vítězstvím v soutěži. A u nás 
vyhrávají všechny. Rodiče si také přišli na své. Opět grilovaná 
krkovice k ořezu a vyhlášené bramboráky. Čas letí jako bláznivý 
a tak již pod zabarveným listím vzrostlých lip vykládáme zboží 
na posvícenskou zábavu. Tak trochu z recese jsme navzdory 
státní prohibici připravili akci: Do půl desáté ke každému pivu 
panák zadarmo. A ejhle! Na jaře se všichni loudají na zábavu 
kolem jedenácté a dnes na nás ťukali již v sedm večer. Setřít, 
poklidit, umýt záchody a honem přichystat stoly na sál. Je další 
sobota a přijíždí Dechová kapela Lesanka. Hrají opravdu báječně, 
a když poté ve výčepu popadne jejich sólová zpěvačka 
harmoniku a rozjede koncert starých lidových šlágrů, neviděl 
jsem nikoho, kdo by nezpíval. Někteří z nás si ještě pobrukují 
staré lidovky i při přípravě sokolovny na Mikuláškou nadílku. 
Spartak Staré Ransko u nás pořádá tuto akci již podruhé a jejich 
propracované kostýmy čertů a ďáblů vzbuzují 
respekt i u některých dospělých. Ale to už 
větráme pekelný zápach, abychom přivítali na 
sokolovně pana Jana Kryla, který přijel zahrát 
písně a recitovat básně nejen svého bratra Karla, 
ale i své vlastní. Jsme rádi, že se můžeme 
podílet na takovýchto koncertech a večerech 
s dechovkou, které by bez plné podpory 
Městyse Krucemburk nebylo možné uskutečnit.   

Tento rok nás ještě čeká na sokolovně 26. 12. Vánoční 
koncert ve spolupráci ZUŠ a chrámového pěveckého sboru, 28. 
12. sedmý ročník turnaje ve stolním tenise O zlatou fanku a po 
prvním velice zdařilém ročníku bych Vás rád pozval na 
Silvestrovský večer 2012. V ceně je mimo jiné místenka, 2 
večeře, velký ohňostroj, sekt na přípitek a k tanci a poslechu 
hraje Aleš Bílek. Počet míst je omezen. Upoutávka v tomto čísle 
a na plakátech v obci.  

Je druhá adventní neděle, odkládám ruce z klávesnice 
počítače a koukám do zapálených svíček. Přemýšlím, co napsat 
závěrem. Jako jednatel naší organizace se koukám na chod 
sokolovny spíš přes čísla a výkazy než jako běžný člen nebo 
účastník jednotlivých akcí. Roční chod sokolovny vyjde zhruba 
na 180 tisíc korun. Tato částka zahrnuje vodu, topení, energie a 
pouze nutné drobné opravy. Získané dotace však pokryjí pouhých 
30 %. Dalších 120 tisíc musí zabezpečit Sokol sám. To je 
v přepočtu 10 tisíc korun na každý měsíc v roce, které musí 
sokolové nějak vydělat, abychom zachovali sportovní a kulturní 
stánek naší obce. Bez investic do oprav – pouze drobná údržba, 
bez nároku na jakýkoli honorář, bez možnosti použít vydělané 
peníze pro rozvoj dalších sportovních aktivit či alespoň jednoho 
malého výletu pro aktivní členy, jako nemalou odměnu za jejich 
obětavost. Občas se divím, že se dnes vůbec najde pár nadšenců, 

kteří udělají zdarma stovky hodin práce na sokolovně, a přitom 
kdyby šli na nějaký melouch nebo brigádu, tak za ten čas 
vyvezou celou rodinu na krásnou dovolenou. A o těchto 
aktivních sokolech je tento článek, jsou to lidé, kteří si zaslouží 
obdiv a veliké díky všech občanů městyse. Bez nich bychom měli 
o 20 kulturních akcí v roce prostě méně. 

 Všem členům Sokola, občanům městyse a všem dobrým 
lidem bych chtěl popřát veselé Vánoce v kruhu těch nejbližších a 
do Nového roku předsevzetí, že s láskou, úsměvem a 
kompromisem se dá získat daleko víc než pod vládou vlastních 
momentálních emocí. 

Roman Dopita 
 

ČINNOST  SDH  ZA  ROK  2012 
 

Vážení spoluobčané, 
rok 2012 se blíží ke konci, a proto jsme pro vás připravili 

ohlédnutí za 
naší činností. 
Začněme u 
toho, co se od 
nás očekává na 
prvním místě – 
tedy pomoci u 
požárů či jiných 

událostí. 
Výjezdů jsme 

absolvovali 
hned několik: 4x do areálu LANA ve Ždírci nad Doubravou, 2x 
do areálu Dekora ve Ždírci nad Doubravou, 2x k obchodnímu 
domu ve Ždírci nad Doubravou, k požáru lesa u Sobíňova, 
k požáru automobilu ve Ždírci nad Doubravou a k požárům domů 
ve Starém Ransku, Sobíňově a Ždírci nad Doubravou. Asi 
nejnáročnější byl již zmíněný požár domu v Sobíňově (5. 11. 
2012), kde jsme byli nasazeni více než čtyři hodiny. Plameny zde 
„krotilo“ šest jednotek hasičů, profesionální jednotky 
z Chotěboře a Havlíčkova Brodu a jednotky dobrovolných hasičů 
z Krucemburku, Ždírce nad Doubravou, Sobíňova a Chotěboře. 
Oheň po sobě zanechal škodu za více než půl milionu korun, ale 
naštěstí nebyl nikdo zraněn. Je velmi potěšující, že se v případě 
potřeby sejde vždy dostatek našich členů a tím se naše jednotka 
prezentuje jako spolehlivá jak v počtu zásahu schopných hasičů, 
tak i v rychlosti výjezdu. 

Mimo „ostré“ výjezdy se snažíme pomáhat i jiným způsobem 
– jedná se o ořezávání stromů, čištění kanalizací, odstraňování 
nebezpečných ledových a sněhových převisů ze střech atd. 
Souhrnně tyto aktivity označujeme jako technickou pomoc. 

K životu dobrovolných hasičských sborů neodmyslitelně patří 
soutěže, při nichž 
se nejen 
setkáváme se 
svými přáteli a 
kolegy, ale 
zároveň si 
prověříme naši 
akceschopnost a 
připravenost. 
Zúčastnili jsme 
se okrskové 
soutěže 
v Rovném, dále soutěží ve Ctětínku, v Údavech a soutěže IZS, 
která se letos konala v Havlíčkově Borové. 

Někteří z nás se také velmi intenzivně věnují práci s mládeží, 
u níž je zájem o hasičství čím dál těžší vzbudit. Mladí hasiči se 
pravidelně scházejí jednou týdně: připravují se na soutěže, 
zdokonalují svou fyzickou připravenost a vůbec se učí 



„hasičskému řemeslu“. Soutěže mladých hasičů se pravidelně 
konají na jaře a na podzim. Mladí hasiči i letos navštíví 
v podvečerních hodinách 16. 12. naše starší kolegy a lidi v DPS, 
kde jim rádi s drobným dárkem a koledami popřejí požehnané 
Vánoce. 

Mnoho času je potřebné věnovat našemu technickému 
vybavení. Cisternová automobilová stříkačka CAS 706 (rok 
výroby 1967) je na své stáří v poměrně dobrém stavu, ale více 
starostí nám dělá Avia (rok výroby 1978), která si žádá stále více 
nákladných oprav. Stříkaček je v naší výzbroji hned několik – PS 
12, do které se podařilo sehnat nový motor, dále máme dvě PS 8 
(roky výroby 1954 a 1957) a DS 16 „Slatiňanku“, které si 
vyžadují pouze běžnou údržbu a drobné opravy. Výhledově pak 
budeme muset doplnit naši výstroj (především o další zásahové 
oděvy, dýchací techniku…), která je k výjezdům nezbytnou 
nutností. 

Na závěr patří poděkování všem našim členům, kteří se 
účastní výjezdů, pečují o techniku a vybavení, věnují čas práci 
s mladými hasiči anebo se jinak podílejí na životě a působení 
našeho Sboru. Díky patří i našim rodinám, jež nás v činnosti, 
často časově náročné, podporují. Děkujeme vedení našeho 
městyse nejen za finanční podporu Sboru a děkujeme i všem 
našim sponzorům a spoluobčanům, kteří mají zájem o rozvoj 
krucemburské hasičské tradice.  

Přejeme všem požehnané a příjemně prožité Vánoce. 
Martin Kasal, Martin Rejšek 

 

Z  ČINNOSTI  MS 
 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám poskytla několik 
informací ze sdružení MS-Krucemburk. 

S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní 
lovecká sezona, a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné. Naši 

myslivci mohou lovit 
především zvěř srnčí, 
černou a škodnou. 
V letošním roce 
myslivecké sdružení 
pořádalo dva hony, a to 
24. listopadu a 15. 
prosince. Hony byly 
zaměřené hlavně na 
snižování stavů škodné, 
protože drobné zvěře 
kvůli velkoplošnému 
hospodářství ubývá, a 

snahou myslivců je, aby se drobná zvěř nevytratila z honitby. 
Přemýšlíme, že v budoucnu budeme do honitby vypouštět zaječí 
zvěř. Naší prvořadou povinností je pečovat o zvěř v období 
nouze. Myslivecká zařízení navštěvujeme pravidelně, věnujeme 
velkou pozornost dokončení plánu lovu spárkaté zvěře. Snažíme 
se dělat maximum, abychom vše řádně a beze spěchu stihli do 
konce prosince. Mělo by být naší morální povinností, abychom i 
zvěři v období zimy dopřáli klid. Určitě si to zaslouží. Ale není to 
povinnost jen myslivců, ale i ostatních návštěvníků lesa 

v zimních měsících, kdy les láká běžkaře nebo k odpolední 
procházce zasněženou krajinou. Časté rušení zvěři v zimě 
neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za 
následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škody na lesních 
porostech. 

Nemohu opomenout jednu poměrně důležitou událost. Tento  
rok, se dožívá krásného věku – a to 90 let – náš dlouholetý člen 
pan MUDr. Václav Tomáš. K tomuto krásnému výročí se mu 
podařilo ulovit trofejový kus srnčí zvěře. Tímto mu ještě jednou 
za celé Myslivecké sdružení blahopřejeme a přejeme hlavně 
hodně zdraví, mysliveckých zážitků a elánu do dalších let. 

Vážení a milí čtenáři, čas je neúprosný a další rok je společně 
za námi. Dovolte mi, abych popřála Vám a Vašim rodinám 
klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nadcházejícího 
roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho rodinné spokojenosti, 
pracovních úspěchů a řadu nezapomenutelných zážitků v přírodě 
a myslivosti. 

  Za MS-Krucemburk Petra Kohoutová 
 

POBOČKA  ZUŠ 
MÁ  NOVÝ  HUDEBNÍ  NÁSTROJ 

 

Je konec listopadu, před budovou ZŠ a ZUŠ zastavuje 
nákladní auto a 
řidič společně 
s ochotnými muži 
vykládá nový 
hudební nástroj. 
Nejprve velkou 
lavici, pedál a 
nakonec hrací stůl. 
Děti, které vše 
sledují z okna, 
hádají, co by to 
mohlo být. „Že by 

to bylo křídlo? Či nové piano?“ Nakonec poznaly správně 
varhany. „Jsou krásné, chtěla bych na ně hrát,“ říká holčička a 
zálibně si prohlíží naleštěnou lavici. „A proč mají tolik čudlíků?“ 
Vysvětluji, že to jsou rejstříky, kterými se může měnit barva a 
síla zvuku, a s radostí nástroj předvádím. 

Děkujeme za dotaci Úřadu městyse Krucemburk, máme 
radost z předčasného vánočního dárku. 

Marta Rejšková
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